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Program szkolenia

09.00-13.00

1. Obszary KOLD 

2. Charakterystyka ćwiczeń terapeutycznych

3. Funkcjonalności programu KomKOD – omówienie

4. Samodzielna praca w programie KomKOD

5. Generowanie programu terapeutycznego na podstawie diagnozy dziecka

6. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie 

przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju 



Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD

Wiek niemowlęcy – 3 karty

• 1 m. ż. do końca 4 m. ż

• 5 m. ż do końca 8 m. ż. 

• 9 m. ż. do końca 11 m. ż

Wiek poniemowlęcy – 3 karty

• 12-17 m. ż.

• 18-23 m. ż.

• 2. r. ż.

Wiek przedszkolny – 4 karty

• 3. r. ż.

• 4. r. ż.

• 5. r. ż.

• 6. r. ż.

Wiek szkolny – 2 karty

• 7. r. ż.

• 8-9. r. ż.



Obszary KOLD 

A. Rozumienie mowy;

B. Nadawanie mowy;

C. Reakcje słuchowe;

D. Narządy mowy;

E. Artykulacja, narządy artykulacyjne, uwaga (od 2 r. ż.);

F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 r. ż. do końca 9 r. ż.).

od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia



Cały test zawiera 366 prób



Próba

A. Rozumienie 

mowy

B. Nadawanie 

mowy

C. Reakcje 

słuchowe

D. Narządy 

mowy
E. Artykulacja F. Umiejętności 

pragmatyczno-
społeczne

1. 112 140 111 115 136 60

2. 120 124 108 116 83 53

3. 170 120 115 115 90 61

4. 144 122 81 115 66 53

5. 141 120 102 115 42 53

6. 131 109 116 84 49 55

RAZEM 818 735 633 660 466 335

RAZEM – 3647 

Liczba ćwiczeń



Podziękowania

Dorota Szymura

Justyna Pacura-Syrocka

Daria Jodzis

Beata Stasińska

Karolina Spałek

Paulina Kowalska

Beata Deredas



Charakterystyka ćwiczeń



Trudność ćwiczeń 

Dziecko i rodzice

Dziecko i osoby/zwierzęta/przedmioty z najbliższego otoczenia

Dziecko i osoby/zwierzęta/przedmioty z dalszego otoczenia

Dziecko i obrazki przedstawiające osoby/zwierzęta/przedmioty z najbliższego otoczenia

Dziecko i obrazki przedstawiające osoby/zwierzęta/przedmioty z dalszego otoczenia

Dziecko i wieloelementowe ilustracje

Dziecko i proste teksty (etykiety)

Dziecko i dłuższe teksty



Kategorie ćwiczeń
A. Rozumienie mowy – pokazywanie osób/ zwierząt/przedmiotów, pokazywanie co robią, 
pokazywanie cech, porównywanie, wyodrębnianie, zmysły, zagadki, zapamiętywanie, 
wykluczanie, liczba pojedyncza i mnoga, układanie sekwencji, prace plastyczne.

B. Nadawanie mowy – nazywanie osób/ zwierząt/przedmiotów, nazywanie co robią, 
kategoryzowanie, zmysły, zagadki, zapamiętywanie, liczba pojedyncza i mnoga, związki 
przyczynowo-skutkowe, przeciwieństwa, używanie słów w odpowiednich przypadkach, 
tworzenie zdań rozwiniętych i złożonych, opisywanie, wyjaśnianie, prace plastyczne.

C. Reakcje słuchowe – reagowanie na dźwięki pod kontrolą i bez kontroli wzroku, skupianie 
uwagi na dźwiękach, nazywanie/wskazywanie dźwięków, identyfikowanie imion/słów, paronimy, 
rymowanki, korygowanie słów/wyrażeń/zdań, wyodrębnianie głosek, analiza i synteza fonemowa 
słów, krzyżówki, rebusy słowne.



Kategorie ćwiczeń
D. Narządy mowy – ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, warg, języka, podniebienia miękkiego, 
żuchwy, dbanie o higienę jamy ustnej, żucie i połykanie (różne konsystencje pokarmów).

E. Artykulacja, sprawność narządów artykulacyjnych – wypowiadanie spółgłosek, samogłosek, 
nazywanie liter, rozpoznawanie głosek z ruchów warg, sekwencje głoskowe, różnicowanie głosek, 
powtarzanie głosek, słów, wyrażeń i zdań, opowiadanie, czytanie, pisanie, ćwiczenia warg i 
języka, wspólne pole uwagi.

F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne – zadawanie pytań o osoby/zwierzęta/przedmioty z 
najbliższego i dalszego otoczenia, wyrażanie próśb i rozkazów/odmowy, zwroty grzecznościowe 
w odniesieniu do osób z bliższego i dalszego otoczenia, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, 
uroczystości i święta, zaproszenia, dialog podczas zabaw z podziałem na role, wyrażanie emocji, 
bezpieczeństwo.



Struktura ćwiczeń
1. Cel ogólny

◦ Rozumienie mowy 

2. Cel szczegółowy
◦ Dostrzeganie nielogiczności w wypowiedziach

3. Osiągane umiejętności
◦ Potrafi pokazać nielogiczność na obrazkach przedstawiających osoby

4. Wykonanie 
◦ Pokazywanie przez dziecko nielogiczności na obrazkach przedstawiających osoby, np. chłopiec zimą w 

sandałach, dziewczynka zjeżdżająca na sankach po trawie. Dokonywanie korekty.

5. Pomoce
◦ obrazki z nielogicznościami



Logowanie do systemu
Login: komlogo

Hasło: terapia1




