
Czasowniki

Czasownik "lubić" w narracji pierwszo-
i trzecioosobowej oraz w negacji



Kilka słów od
logopedy

dla Logopedów
Droga Logopedko! Drogi Logopedo!

Ten krótki wstęp wynika z potrzeby wyjaś-
nienia, skąd karty pracy oparte na cza-
sownikach.
Większość dostępnych materiałów bazuje
na rzeczownikach, przymiotnikach i onoma-
topejach. Sami do tej pory tworzyliśmy
przede wszystkim pomoce przydatne w te-
rapii pracy osób z zaburzeniami artykulacji..
Tym razem postanowiliśmy wyjść naprzeciw
oczekiwaniom osób, których problemy nie
wynikają z zaburzeń w budowie organizmu,..



ale z zaburzeń o podłożu neurologicznym.
Rozpoczynamy od czasowników i pro-
ponujemy formę pracy opartą właśnie na tej
części mowy. Chcemy, by Wasi pacjenci
mogli rozpocząć terapię od nazywania
wykonywanych przez siebie czynności i po-
woli przechodzić do konstruowania
pierwszych zdań.
Zachęcamy, by do orzeczeń dodawać kolejne
części zdania: podmiot, dopełnienie, przy-
dawki, okoliczniki. Proponujemy, aby zdania
tworzone były zarówno w formie twier-
dzącej, jak i negacji, a także w narracji
pierwszo- oraz trzecioosobowej. Dokona-
liśmy również podziału w trzeciej osobie na
rodzaj męski i żeński. Staraliśmy się zrobić to
w sposób jak najmniej stereotypowy (tak jak
nie wszystkie dziewczynki lubią bawić się
lalkami, tak można znaleźć chłopców, którzy
pomagają w sprzątaniu i gotowaniu).



Tworzenie zdań przez pacjenta jest
odpowiedzią na zadane na danej stronie
pytanie. Nie chcemy, żeby te ćwiczenia były
oderwane od rzeczywistości, ale pozwalały
pacjentowi tworzyć zdania w zależności od
kontekstu sytuacyjnego oraz jego realnych,
codziennych potrzeb.
Nie ograniczamy Was poleceniami i kon-
kretnymi imionami postaci, ale zachęcamy do
jak korzystania z naszych pomocy w sposób
jak najbardziej kreatywny. Zapraszamy rów-
nież do zadawania pytań lub przekazywania
Waszych spostrzeżeń na temat tego, co
warto poprawić, dodać (kontakt@dobrylogo-
peda.edu.pl)
Powodzenia w dalszej pracy! 
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