LOGOPEDIA
zbiory audiowizualne Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Zoominki [Dok. elektron.] : ćwiczenia usprawniające mowę. - Gliwice : Komlogo, 2012. 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. CD 514
Program złożony z 320 filmów, wspomagających terapię mowy oraz umiejętność
poprawnego komunikowania się. Wyboru ćwiczeń można dokonać ze względu na wiek
dziecka, wadę wymowy, konkretne głoski lub rodzaj ćwiczeń. W programie oprócz
treningu poszczególnych narządów mowy znalazły się także ćwiczenia dłoni, fonacyjne
i oddechowe.

Igraszki logopedyczne smoka Szczepana. CD 1-2 [Film DVD]. - Siemianowice Śląskie :
Studio Media-Film, 2005. - 2 dyski optyczne DVD-Video (118 min) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. DVD 567-568, 5059-5060
Publikacja zawiera ćwiczenia dla dzieci z wadami wymowy w zakresie głosek syczących
(s,z,c,dz), szumiących (sz,ż,cz,dź) i głoski „r”, a także filmową opowieść o rozwoju mowy
dziecka, od porodu aż do lat wczesnoszkolnych. Trening narządów mowy prowadzony
jest poprzez zabawy, które skupiają uwagę dziecka.

Logo-Rymy [Płyta komp.] : piękne wierszyki z odrobiną muzyki / Monika Zielińska ;
lektor Ewa Andruszkiewicz ; aranż. muz. Jacek Gruszka. - Gdańsk : Young Digital Planet
SA, 2010. - 3 dyski optyczne CD (49 min) : digital audio ; 12 cm. - (EduSensus)
Sygn. PK 2557-2559 + DT 1149-1151
Na trzech płytach znalazły się wiersze logopedyczne, pomagające w nauce poprawnej
wymowy głosek „r”, „l” oraz szeregów: szumiącego, syczącego i ciszącego.

Gimnastyka dla języka [Płyta komp.] : audiobook logopedyczny / wiersze Małgorzaty
Strzałkowskiej ; wybór wierszy i tekst książeczki Ewa Krajna, Anna Żebryk-Stopa ; wiersze
czytają Anna Seniuk, Jerzy Stuhr, Piotr Fronczewski ; ćwiczenia czyta Ewa Krajna ; proj.
graf. Agata Wodzińska. - [Poznań] : Media Rodzina, cop. 2011. - 1 dysk optyczny CD-MP3
(51 min) : digital audio ; 12 cm + druk towarzyszący
Sygn. PK 2412, 3156
Audiobook zawiera wiersze wraz z komentarzami logopedy, który powtarza fragmenty
utworów szczególnie istotne dla treningu mowy. Ponadto w druku towarzyszącym
zamieszczone zostały najważniejsze zasady wymowy polskiej oraz ćwiczenia dykcyjne.
Publikacja została przygotowana we współpracy z Polskim Związkiem Logopedów.

Wyraźne R [Dok. elektron.] : trening poprawnej wymowy / red. prow. Maciej KrzywdaPogorzelski ; koncepcja metod. i scen. ćwiczeń Anna Tońska-Szyfelbein ; program.
Tomasz Misiewicz, Łukasz Koźmiński ; proj. graf. i animacje Maciej Matecki ; lektor
Magda Dehr. - Wrocław : pwn.pl, cop. 2008. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ;
12 cm
Sygn. CD 466
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat i pozwala na ćwiczenie
i korygowanie wymowy głoski „r”. Podczas multimedialnych gier i zabaw dziecko trenuje
wymowę tej głoski w izolacji, w sylabach, w wyrazach oraz w zdaniach.

Jąkanie [Dok. elektron.] : trening płynnej wymowy. - Wrocław : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 2008. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. CD 436
Program dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, złożony z multimedialnych gier i zabaw,
pozwalających na ćwiczenie płynnej wymowy. Podczas wykonywania poszczególnych
zadań dziecko głosem steruje akcją na ekranie, trenując w ten sposób przeciąganie
głosek, kontrolę siły głosu oraz rytmiczność mowy.

Seria Słucham i Uczę się Mówić
Program logopedyczny do nauki mowy, przeznaczony dla dzieci z wadami wymowy,
niezakończonym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji językowej, autyzmem,
Zespołem Downa, alalią, afazją, zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, a także
dwujęzycznych i niedosłyszących. Materiał dźwiękowy został nagrany w taki sposób, aby
maksymalnie ułatwić dziecku odbiór i uruchomić wzorce artykulacyjne. Publikacja
pomaga ponadto w ćwiczeniu uwagi i koncentracji oraz we wczesnej symultanicznosekwencyjnej nauce czytania.

Odmiana rzeczownika. Cz. 1-2 [Płyta komp.] / Elżbieta Wianecka ; lektor Elżbieta Wianecka. - Kraków :
Wydawnictwo Arson, [2008]. - 2 dyski optyczne CD (16 min) : digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2564-2565 + DT 1156-1157
Przyimki [Płyta komp.] / Elżbieta Wianecka. - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2012]. - 1 dysk optyczny CD (18 min)
: digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2561 + DT 1153
Samogłoski i wykrzyknienia [Płyta komp.] / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2012]. - 1 dysk
optyczny CD (2 min) : digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2566 + DT 1159
Sylaby i czasowniki [Płyta komp.] / Elżbieta Wianecka. - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2011]. - 2 dyski optyczne
CD (12 min) : digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2562-2563 + DT 1154-1155
Sylaby i rzeczowniki. Cz. 2-4 [Płyta komp.] / Elżbieta Wianecka. - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2012]. - 3 dyski
optyczne CD (25 min) : digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2568-2570 + DT 1160-1162
Trudne głoski [Płyta komp.] / Jagoda Cieszyńska, Elżbieta Wianecka. - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2012]. 1 dysk optyczny CD (16 min) : digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2560 + DT 1152
Wyrażenia dźwiękonaśladowcze [Płyta komp.] / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Arson, [2012]. 1 dysk optyczny CD (4 min) : digital audio ; 12 cm. - (Słucham i Uczę się Mówić)
Sygn. PK 2567 + DT 1158

Uczymy się poprawnie wymawiać głoski [Dok. elektron.] / oprac. Arleta Woźniak. Warszawa : ab-art Anna Barkas, 2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. CD 65
Program pomaga w utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek: sz, ż, cz, dż.

Słyszę, mówię i czytam [Dok. elektron.] / scen. Elżbieta Stecko ;
rys. Anna Barkas. - Warszawa : ab-art Anna Barkas, 2002. 2 dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. CD 66-67
Program złożony jest z ćwiczeń, polegających na wysłuchiwaniu,
wymawianiu i odczytywaniu wyrazów z głoskami dźwięcznymi
i bezdźwięcznymi, tworzącymi opozycje fonologiczne (c, dz, ć,
dź, cz, dż oraz w, f, w’, f’).

Kwestionariusz obrazkowy do badania wymowy [Dok. elektron.] / Arleta Woźniak. Warszawa : ab-art Anna Barkas, 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. CD 54
Narzędzie diagnostyczne do badania artykulacji wszystkich głosek języka polskiego
w trzech pozycjach fonologicznych (nagłosie, śródgłosie, wygłosie) oraz do badania
czynnego i biernego słownika dziecka. W kwestionariuszu wykorzystano 277 obrazków,
przedstawiających znane dzieciom przedmioty i osoby.

Trening słuchu [Płyta komp.] : ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci /
Joanna Graban, Romana Sprawka. - Gdańsk : „Harmonia”, 2007. - 1 dysk optyczny CD
(17 min) : digital audio ; 12 cm
Sygn. PK 1733 + DT 982
Zbiór zabaw dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, mających trudności w zakresie rozwoju
mowy, czytania i pisania. Pogrupowane tematycznie ćwiczenia kształtują percepcję
słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji, z uwzględnieniem stopnia trudności. Druk
towarzyszący zawiera opisy zabaw, ilustracje, rebusy, kolorowe gry.

Szumy, syki, brzdęki oraz inne dźwięki. Cz. 1-3 [Płyta komp.]. - Gdańsk : Young Digital
Planet SA, 2008. - 3 dyski optyczne CD (25 min) : digital audio ; 12 cm
Sygn. PK 3160-3162
Publikacja zawiera nagrania naturalnych odgłosów, przydatnych w ćwiczeniu percepcji
i wymowy wyrazów dźwiękonaśladowczych. Trening wspomaga terapię głosek szeregu
szumiącego, syczącego i ciszącego.

Rymowane zabawianki, masażyki i kołysanki [Płyta komp.] / aranż., real. nagrań, śpiew
Dariusz Walichniewicz, Marek Walichniewicz, Agata Różankowska. - Toruń :
Wydawnictwo BEA, 2008. - 1 dysk optyczny CD (61 min 29 s) : digital audio ; 12 cm
Sygn. PK 1720
Publikacja zawiera 24 utwory, a wśród nich – zabawy ruchowe, logopedyczne, masażyki
i usypianki, o bardzo zróżnicowanej tematyce i tempie. Mogą mieć one działanie
terapeutyczne, a także wspomagać rozwój inteligencji emocjonalnej, wyobraźni
i umiejętności psychoruchowych dziecka.

Zwierzaki [Dok. elektron.] : zabawy z obrazem i dźwiękiem / pomysł Alina Wójcicka,
Zuzanna Sierakowska, Piotr Audycki ; muz. i sł. Piotr Audycki ; real. dźwięku Olga
Budziszewska ; rys. Anna Uhera. - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2003. - 1 dysk
optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. CD 388
Program zawiera multimedialne zagadki, ćwiczenia, piosenki i kolorowanki, mające na
celu rozwijanie wielu umiejętności dziecka: uważnego słuchania, rozróżniania bodźców
wzrokowych i słuchowych, porównywania i naśladowania sygnałów dźwiękowych,
wyobraźni, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, logicznego myślenia, orientacji
przestrzennej i słownictwa. Zabawy mają różne stopnie trudności, co pozwala
odpowiednio dobrać je do poziomu rozwojowego dziecka.

Masaż logopedyczny [Film DVD] / scen. i koment. Elżbieta Stecko. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2006. - 1 dysk optyczny DVD-Video (21 min) :
dźw., kolor ; 12 cm
Sygn. DVD 936, 1905
Przedmiotem filmu jest badanie i ocena logopedyczna dzieci z grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju mowy.
Omówiono także masaż logopedyczny niemowlęcia i dziecka starszego.

Kiedy dziecko się jąka [Film DVD] / reż. David Brindley ; zdj. Graham Smith, Spencer Franks ; muz. Justin Nicholls. 1 dysk optyczny DVD-Video (49 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Świat Bez Tajemnic)
Sygn. DVD 4200
W filmie przedstawiono historie trojga dzieci, które mają kłopoty z wysławianiem się i biorą udział w kursie
terapeutycznym, prowadzonym w londyńskim ośrodku dla jąkających się dzieci – Michael Palin Centre For
Stammering Children.

oprac. R. Łuczyna

