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         U dzieci upośledzonych umysłowo obserwuje się sprzężone deficyty i trudności. 

Niekiedy występują one równocześnie lub też jedne bywają konsekwencją innych. 

Diagnoza  psychologiczno – pedagogiczna umożliwia skierowanie dziecka na najlepiej 

dobrane zajęcia rewalidacyjne. Mogą to być: 

- zajęcia reedukacyjne, 

- zajęcia logopedyczne, 

- rewalidacja indywidualna, 

- zajęcia ogólnorozwojowe, 

- zajęcia podnoszące sprawność manualną, 

- terapia plastyką, 

- socjoterapia [7 s. 5]. 

Z powyższego wynika, iż form pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo jest 

wiele i mają one charakter wieloaspektowy. Obok zaburzeń mowy, współwystępują 

zaburzenia lateralizacji, orientacji przestrzennej i kierunkowej, trudności natury emocjonalnej   

         Nauczanie poprawnej mowy wymaga od logopedy, ułożenia odpowiedniego programu 

postępowania. Powinien on obejmować: 

1. Wybór punktów wyjściowych, od których trzeba zacząć pracę. 

2. Określenie poszczególnych etapów w ćwiczeniach językowych. 

3. Wybór odpowiednich czynników wzmacniających. 

4. Wybór końcowych celów tych ćwiczeń. 

Czynności te nie muszą być sztywno przestrzegane. Natomiast istotne jest, by każde z nich 

zostało wcześniej zaplanowane [9 s. 99].  

Doświadczony logopeda posiada odpowiednie kompetencje, by właściwie pokierować pracą 

nad poprawą mowy dziecka upośledzonego umysłowo.  
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Korekcja ta powinna polegać na naturalnych zabawach odtwarzających różne sytuacje 

życiowe, angażujące emocjonalnie. Dziecko specjalnej troski nie rozumie sytuacji „na niby”, 

co uzasadnia fakt dominacji mowy i myślenia sytuacyjnego [6]. 

Istotnym w pracy logopedycznej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie jest nauczanie 

mowy, rozumienia jej wartości społecznej i treściowej. Wszelkie zabiegi poprawiające 

artykulację, stanowią ważny cel lecz drugoplanowy [11]. 

G. Jastrzębowska i O. Pelc – Pękala za priorytetowe w pracy logopedycznej z dziećmi 

upośledzonymi umysłowo uważają werbalizację własnych myśli i przeżyć, próśb i życzeń, 

umiejętności zadawania pytań i formułowania odpowiedzi czyli posiadanie takich zachowań 

komunikacyjnych, które umożliwiają dziecku (osobie dorosłej) samodzielność i zaradność 

życiową. Zatem przezwyciężanie trudności artykulacyjnych i doskonalenie wymowy, jest 

ostatnim etapem pracy logopedycznej z osobami upośledzonymi umysłowo [5].  

         O sprawności komunikacyjnej decydują przede wszystkim czynniki intelektualne i w 

niewielkim stopniu pozaintelektualne (motywacja, lęk komunikacyjny, nastawienie otoczenia, 

osobowość, wychowanie językowe). Jeżeli na poziom intelektualny nie możemy mieć 

większego wpływu, to nasza praca logopedyczna powinna opierać się na owych 

pozaintelektualnych czynnikach [11].  

         Proces rewalidacyjny mowy upośledzonych umysłowo jest złożony i długotrwały.  

W pracy z nimi zdecydowanie więcej uwagi poświęca się na kształtowaniu pozostałych 

systemów języka (niż fonetycznego). Na tym właśnie polega specyfika pracy logopedycznej z 

dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Specyfiką charakteryzuje się również sam 

proces badania i diagnozy logopedycznej oraz korygowania wymowy, gdyż ma on szerszy i 

bardziej rozbudowany charakter, w porównaniu z dzieckiem w normie intelektualnej. 

Interesujące ujęcie tych zagadnień podaję za K. Nurek (1992). :  

1. Badanie logopedyczne rozpoczynamy od swobodnej rozmowy na tematy związane z 

rodziną i najbliższym otoczeniem. Następnie obejmuje ono:  

• dane o dziecku na podstawie dokumentacji i wyników badań dodatkowych 

(lekarskich, psychologicznych, pedagogicznych); 

• badanie rozumienia mowy: rozumienie nazw przedmiotów, czynności i reakcje 

na polecenia; 

• sprawność artykulacji głosek (np.: według kwestionariusza obrazkowego    

       G. Demel, 1978); 
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• sprawność motoryczna narządów mowy (według karty badania motoryki 

artykulacyjnej); 

• badanie słuchu fonemowego np. na podstawie kwestionariusza I. Styczek, 

(1982); 

• badanie słuchu: ogólne, audiotesterem; 

• ocena dodatkowych elementów procesu mowy: oddychanie, fonacja, tempo 

mowy, słownictwo. 

              Jak podkreślają autorzy tego opracowania, badanie to powinno być rozłożone w 

czasie na kilka spotkań z dzieckiem. 

2. Diagnoza – jako końcowy efekt wnikliwej analizy wyników badań czyli określenie 

rodzaju, typu zaburzenia mowy. 

3. Postępowanie naprawcze – należy je zaplanować na okres jednego roku szkolnego, a 

także ustalić ilość i rodzaj zajęć w tygodniu dla konkretnego dziecka. Wybór metody 

usprawniania mowy, powinien być w każdym wypadku dostosowany do rodzaju 

zaburzenia.  

 

         I. Polkowska (1986) uważa, iż powszechna jest zgodność co do tego, że program 

postępowania logopedycznego powinien uwzględniać całościowy rozwój dziecka i 

oddziaływać na wszystkie te funkcje, które łączą się z mową, czy to w sposób bezpośredni 

czy pośredni np. postrzeganie, różnicowanie i kojarzenie wzorców słuchowych, wzrokowych, 

kinestetycznych, wrażliwości na rytm i koordynację ruchową. Autorka podkreśla istotną rolę 

zajęć logorytmicznych (podczas zajęć z kultury fizycznej i rytmiki). Umiejętnie 

wprowadzone elementy logorytmiki mają korzystny wpływ na wyniki rehabilitacji mowy.  

Ich pożyteczna rola polega nie tylko na kształtowaniu wrażliwości słuchowej, ale również 

korelacji układu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. Następuje poprawa 

koordynacji ruchowej, i likwidacja dużych napięć mięśniowych [8].  

T. Gałkowski (1979) uważa, że podobnie jak u dzieci zdrowych tak i w przypadku 

upośledzonych umysłowo obserwuje się wzajemną zależność pomiędzy sprawnością w sferze 

ruchowej, a poziomem funkcji mowy [3].  

        S. Frankiewicz (1994), podkreśla zabawowy charakter ćwiczeń. Doskonałe do wspólnej 

zabawy są ćwiczenia słowno – rytmiczne metodą „Bon Depart” (dobry start), będące 

atrakcyjną zabawą dla dziecka, a jednocześnie usprawniającą spostrzeganie wzrokowe, 

analizę słuchową, orientację przestrzenną i układ oddechowo – artykulacyjny [2].  
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         Kolejność etapów postępowania logopedycznego zależy od problemów danego dziecka. 

Przystępując do artykulacyjnego aspektu reedukacji mowy osoby (dziecka) upośledzonej 

umysłowo, proces ten realizujemy podobnie jak u dzieci zdrowych. Szczególnie cenne            

i przydatne są tu wszelkie opracowania dla dzieci w wieku przedszkolnym:                        

E. Sachajskiej „Uczymy poprawnej wymowy”, (1987); G. Demel „Minimum logopedyczne 

nauczyciela przedszkola”, (1978); K. Kozłowskiej „Wady wymowy możemy usunąć”, 

(1998); i wiele innych pozycji).  

Praktyczna przydatność tych opracowań wynika z ich zabawowego charakteru i dostosowania  

do wieku intelektualnego dzieci upośledzonych umysłowo. 

         Dobrze metodycznie opracowany program postępowania logopedycznego powinien 

zawierać 6 rodzajów zabaw, które E. Sachajska (1987) w swoim opracowaniu nazywa 

ćwiczeniami. Ilość danej grupy zabaw podczas jednostki logopedycznej, zależy od potrzeb i 

ewentualnych osiągnięć dziecka. Układ ich cechuje się wzrastającym stopniem trudności: 

1. Ćwiczenia oddechowe – uczą różnicowania fazy wdechowej i wydechowej oraz 

wydłużania fazy wydechu. 

2. Ćwiczenia fonacyjne – umożliwiają właściwe ustawienie głosu tak zwane ustawienie 

miękkie, które uzyskuje się podczas jednoczesnego rozpoczęcia mówienia z fazą 

wydechową. 

3. Ćwiczenia logorytmiczne – ich wartość rewalidacyjna została już omówiona w tym 

podrozdziale. 

4. Ćwiczenia słuchu fonemowego – kształcą zdolność różnicowania głosek 

opozycyjnych oraz doskonalą analizę i syntezę słuchową.  

5. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych – język, wargi, 

podniebienie miękkie, żuchwa. 

6. Ćwiczenia artykulacyjne – mają za zadanie uzyskanie prawidłowej wymowy głoski  

[10 s. 15-24].  

Celem uzyskania prawidłowej artykulacji danej głoski, reedukację rozpoczynamy zawsze    

od głosek najłatwiejszych artykulacyjnie .   

Dokładny i przystępny sposób wywoływania danych głosek podaję za: D. Antos, G. Demel, 

I. Styczek (1978). Polecane przez autorki metody to: 

• słuchowa – osłuchanie się z prawidłową wymową głoski i uwrażliwienie słuchu 

dziecka na różnicę między wytwarzanymi przez niego dźwiękami, a dźwiękami 

prawidłowymi; 
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• wzrokowa – zwrócenie uwagi na układ narządów artykulacyjnych podczas wymowy 

danej głoski (dziecko obserwuje prezentowany przez logopedę w lustrze prawidłowy 

układ i stara się go odtworzyć); 

• metoda polegająca na przekształceniu jednej głoski w drugą (wybieramy prawidłowo 

realizowaną przez dziecko głoskę, która jest najbardziej zbliżona artykulacyjnie do tej 

jaką chcemy wywołać np. t celem osiągnięcia c); 

• metoda wrażeń dotykowych i czucia skóry – przyłożenie palców do krtani, by wyczuć 

drganie wiązadeł głosowych; - przyłożenie palca do skrzydełka nosa, celem wyczucia 

drgań chrząstki nosowej (m, n, ą, ę); - wyczuwanie wierzchem dłoni siły 

wydychanego powietrza (p, b, t, d). 

Po wywołaniu danego dźwięku, musimy utrwalić tą prawidłową artykulację. Postępowanie 

przebiega według następujących etapów: utrwalanie głoski w izolacji, sylabach, wyrazie 

(nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniu, tekście (wiersze, opowiadania). Dzieci, które nie umieją, 

bądź nie potrafią czytać opowiadają obrazki, historyjki obrazkowe itp.  

         Wszystkie opisane powyżej zabiegi logopedyczne podlegają następującym ogólnym i 

uniwersalnym zasadom dydaktycznym: 

- zasada systematyczności,  

- zasada stopniowania trudności (np. najpierw sz, potem r lub dźwięk tdn jako 

przygotowanie do wibracji języka przy r), 

- zasada utrwalania (doprowadzenie do nawyku, a przede wszystkim poprawnej 

realizacji wywołanej głoski w mowie spontanicznej, niekontrolowanej), 

- zasada indywidualizacji (priorytetowa w przypadku rewalidacji mowy dzieci 

upośledzonych umysłowo), 

- zasada aktywnego i świadomego udziału (świadomy udział w zajęciach jest 

warunkiem samokontroli i autokorekcji) [1]. 

 

         Rozmowy, które przeprowadziłam z doświadczonymi logopedami pracującymi z 

dziećmi upośledzonymi umysłowo  oraz lektura czasopism specjalistycznych poświęcona 

temu zagadnieniu [4], [11] nasuwają niezbyt optymistyczne spostrzeżenia, co do szansy 

pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo ze współistniejącymi wadami wymowy.  

 

 

 

 



 6

Najistotniejsze z nich to:  

• brak właściwego zainteresowania ze strony rodziców, pozostawianie 

„problemu” szkole. Rodzice z reguły nie zgłaszają się na konsultacje 

do specjalistów: ortodonty, laryngologa, audiologa, a nawet 

stomatologa. Nie wykonują zalecanych przez logopedę wskazówek; 

• pochodzenie tych dzieci ze środowisk o niskim poziomie 

intelektualnym i kulturowym. Są to często rodziny patologiczne 

(alkoholizm). Niejednokrotnie rodzice sami są upośledzeni umysłowo, 

cechują się niedbałą wymową i są złym wzorem dla swoich dzieci; 

• częstsze niż u dzieci w normie intelektualnej wady zgryzu i narządów 

artykulacyjnych. 

Kumulacja tych negatywnych czynników, powoduje że efekty pracy logopedycznej z dziećmi 

upośledzonymi umysłowo, bywają nader skromne. 

         M. Grala (1995) postuluje o pewne warunki, które podniosłyby efektywność pracy 

logopedy w szkole specjalnej. 

1. Wprowadzenie otwartych zajęć logopedycznych dla rodziców, aby uświadomić im 

problem i konieczność korekcji mowy dziecka w domu. 

2. Przekonywanie rodziców, poprzez oddziaływanie lekarzy pierwszego kontaktu o 

konieczności wizyt specjalistycznych. 

3. Zwiększenie ilości godzin zajęć logopedycznych, zwłaszcza dla tych dzieci gdzie o 

współpracy z domem rodzinnym nie może być mowy. 

 

T. Zalewski (1992) podkreśla, że w wielu ośrodkach zajmujących się korekcją wad wymowy, 

dzieci niepełnosprawne umysłowo przyjmowane są na zajęcia niechętnie. Uważa się, że 

dzieciom tym niewiele można pomóc i lepiej czas ten poświęcić przypadkom lepiej 

rokującym. Ubolewa nad niesprawiedliwym i krzywdzącym stosunkiem do tych dzieci. 

Pomoc bowiem jest możliwa, aczkolwiek praca jest żmudna, długofalowa i nie dająca 

szybkich rezultatów.[12] 

         Podsumowując rozważania dotyczące specyfiki postępowania logopedycznego z 

dziećmi upośledzonymi umysłowo, szczególnie istotne wydają się być cechy tego procesu – 

wczesność interwencji, systematyczność, wieloaspektowość oddziaływań oraz głęboko 

rozumiana zasada indywidualizacji przy opracowywaniu programów naprawczych zaburzonej 

mowy. 
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