ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOSU 2015
w Lubelskim Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED

Niech usłyszą Twój głos!
Przed nami 16.04.2015 – Światowy Dzień Głosu.
Lubelskie Centrum Słuchu i Mowy Słuchmed już po raz trzeci włącza się w obchody
tego dnia. Tym razem mieszkańcy Lublina mogą skorzystać bezpłatnie
z indywidualnych konsultacji logopedycznych dla dzieci i dorosłych oraz wzorem roku
ubiegłego wziąć udział w cieszących się ogromnym zainteresowaniem bezpłatnych
warsztatach z zakresu emisji głosu.
Data spotkania: 16.04.2015, godz. 10.00-18.00.
Miejsce spotkania: Lubelskie Centrum Słuchu i Mowy Słuchmed, ul. W. Chodźki 3
lok. 8.

Ramowy program spotkania:
Indywidualne konsultacje logopedyczne dla dzieci i dorosłych –
godz. 10.00 – 17.00.
Prowadzą: mgr Magdalena Urban-Trznadel, logopeda,
mgr Magdalena Chabior, logopeda.
Wykład i warsztaty emisji głosu – godz. 17.00 – 18.00.
Prowadzi mgr Urszula Plis, specjalista emisji głosu.
Program wykładu i warsztatów emisji głosu:
 Wykład: omawiane zagadnienia: choroby zawodowe, warunki
prawidłowej fonacji, prawidłowa postawa ciała, zasady higieny głosu
i mowy
 Warsztaty: ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddechowe, ćwiczenia
emisyjne i artykulacyjne.

Mamo! Tato! Czy martwi Cię mowa Twojego dziecka?
Może mówi za mało? Może inni go nie rozumieją? Może źle wymawia głoski? Może
„zacina się” przy mówieniu? Kolejna jedynka z dyktanda? Problemy z czytaniem
i pisaniem? Autyzm a może Zespół Aspergera? – to tylko groźnie brzmi!
Przyjdź! Powiemy Ci, na czym polega problem. Pomożemy Ci go rozwiązać.

Twoje dziecko może mówić dobrze!

Rozwiążemy Twój język!
Nie możesz przypomnieć sobie danego słowa, a masz to na końcu języka?
Zapominasz po co przyszedłeś? A może podczas rozmowy tracisz wątek lub nie
rozumiesz, co inni do Ciebie mówią? Przyjdź! Pomożemy Ci! A-a-a-aa… - zacinasz
się lub jąkasz? Chcesz szybko coś powiedzieć a język płata Ci figle i mówi to czego
nie chcesz? Nie zwlekaj! Rozwiążemy Twój problem!
Udar mózgu, Alzheimer, Parkinson – nie pozwól, by te choroby Cię ograniczały.
Rozwiążemy Twój język!

Uwaga! Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny
pod nr 81 443 04 44.
Zgłaszać można się także osobiście w rejestracji Lubelskiego Centrum Słuchu
i Mowy Słuchmed przy ul. W. Chodźki 3 lok. 8 (w godz. 8.00-18.00).
Ilość miejsc ograniczona.

