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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Ilość  pobrań  pliku  z  pierwszym  numerem  czasopisma  „Logopeda”  przeszła  moje 

najśmielsze oczekiwania.  Żadne z czasopism drukowanych nie zostało wydane w tak ogromnej 

liczbie egzemplarzy. Świadczy to o tym, że logopedzi w coraz większym zakresie wykorzystują 

technologię informacyjną dla własnego rozwoju. Stawia to przed środowiskiem nowe wyzwania, 

gdyż oprócz wiedzy logopedycznej powinni posiadać również umiejętność obsługi i zastosowania 

nowych mediów, w tym komputera i sieci komputerowych.

Niniejszy  numer  „Logopedy”  zawiera  wiele  różnorodnych  publikacji.  Ukazuje 

interdyscyplinarny charakter logopedii,  wskazując na wykorzystanie przez logopedów osiągnięć 

innych nauk,  między  innymi:  językoznawstwa,  psychologii,  technologii  informacyjnej,  muzyki. 

Jednakże różnorodność ta pokazuje nam tylko, jak wiele dróg może nas prowadzić do człowieka, 

któremu my, logopedzi, musimy pomóc z powodu różnych problemów i dysfunkcji. 

Mam  nadzieję,  że  czasopismo,  dzięki  publikacjom  osób  z  ogromną  wiedzą

i doświadczeniem, pomoże w stawianiu pierwszych kroków młodszym logopedom w tej trudnej 

sztuce  kontaktu  z  drugim człowiekiem.  Sądzę  również,  że  terapeuci  z  dużym doświadczeniem 

zawodowym chętnie  sięgną  do  lektury  czasopisma,  oraz  ufam,  że  „Logopeda”  stanowić  może 

ważne źródło wiedzy dla studentów kierunków logopedycznych.

W  kwietniu  br.  uczestniczyłam  w  sympozjum  naukowym  dotyczącym  rehabilitacji 

pourazowej. W sympozjum brali udział przede wszystkim neurolodzy, rehabilitanci, psycholodzy. 

Znaczna  większość  prelegentów omawiała  w swoich wystąpieniach przeprowadzone przez nich 

badania.  Refleksja,  jaka  nasunęła  mi  się  po  tym  sympozjum  związana  była  ze  stosunkowo 

niewielką ilością badań w logopedii w porównaniu do np. nauk medycznych. A przecież logopedia 

jako młoda dziedzina nauki powinna zmierzać do poznania naukowego oraz do prowadzenia badań 

wyjaśniających  zjawiska  występujące  w  logopedii.  Pragnę  zachęcić  zatem  wszystkie  osoby 

związane  z  logopedią  do  prowadzenia  badań  oraz  do  publikowania  ich  na  łamach  czasopisma 

„Logopeda”.  A ponieważ  szczególny  wkład  w  rozwój  nauki  wnoszą  środowiska  akademickie, 

dlatego też chciałabym zachęcić studentów oraz ich promotorów do nadsyłania ciekawych prac 

dyplomowych. W tym celu zostanie wyodrębniony w czasopiśmie kolejny dział pod nazwą „Mistrz 

i uczniowie”. W dziale tym będą publikowane (w wersji oryginalnej tj. bez interwencji redakcji) 

najwartościowsze  prace  dyplomowe  bądź  ich  fragmenty.  Publikacja  będzie  możliwa  za  zgodą 

promotora. Mile widziane będzie również „słowo wstępne” promotora, będące wprowadzeniem do 

poruszanej tematyki.
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Sądzę, że podjęta w ten sposób współpraca czasopisma z uczelniami wyższymi pozwoli na 

promocję uczelni w nowym wymiarze, eksponującym osiągnięcia naukowe swoich studentów, oraz 

prezentację kunsztu pedagogicznego  i naukowego nauczycieli akademickich.

Zachęcam  wszystkich  do  nadsyłania  opinii  dotyczących  czasopisma,  jego  zawartości 

merytorycznej,  formy  prezentowanych  treści  i  wszelkich  innych  uwag  na  adres: 

czasopismo@logopeda.org.pl

Na zakończenie składam serdeczne podziękowania wszystkim Autorom niniejszego numeru 

oraz  Radzie  Redakcyjnej  za  wspólną,  twórczą  pracę  nad  tworzeniem  bieżącego  numeru 

„Logopedy”.

Joanna Gruba
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prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bielsko-Biała

Biegun fonologiczny wyrażeń językowych w interpretacji kognitywnej

W kognitywizmie zakłada się interpretację  znaku  językowego jako  jednostki, w której 

łączą  się  biegun  fonologiczny  i  semantyczny  języka  poprzez  relację  symboliczną (por. 

Langacker  1988a:  49),  a  ponieważ  znaczenie  i  forma  są  nierozerwalne,  analiza  lingwistyczna 

nastawiona jest na podanie wszelkich niezbędnych parametrów mogących mieć wpływ na kształt 

i  stabilizację  jednostki  językowej,  a  więc  parametrów  semantycznych,  gramatycznych  

i pragmatycznych, które współtworzą jednostki i które - dzięki temu - trudno rozdzielić. Prowadzi 

to w konsekwencji w gramatyce kognitywnej do odrzucenia opozycji binarnych znaczenia i formy, 

semantyki i gramatyki, semantyki i pragmatyki, cech językowych i wiedzy pozajęzykowej, wiedzy 

potocznej  i  naukowej,  diachronii  i  synchronii  jako  wyłącznego  sposobu  wydzielania  jednostek 

językowych  i  form  kategoryzacji  (Nowakowska-Kempna  1992a:  126-129,  Fife  1994:  8)  oraz 

przyjęcia,  iż  pragmatyka należy do modelu podstawowego gramatyki  (Langacker  1987),  a  tym 

samym,  że  opisujemy  język  w  sposób  dynamiczny,  w  działaniu,  biorąc  pod  uwagę  wszelkie 

uwarunkowania kontekstowe aktu komunikacji. 

Biegun fonologiczny (ang.  phonological  pole)  definiuje  R.  Langacker  (1995:  163)  jako 

„strukturę fonologiczną funkcjonującą w połączeniu ze strukturą semantyczną" (tłusty druk - 

INK). 

Biegun  semantyczny (ang.  semantic  pole)  definiuje  autor  (Langacker  1995:  163)  jako 

„strukturę semantyczną funkcjonującą w połączeniu ze strukturą fonologiczną" (tłusty druk - 

INK); połączenie zaś obu daje strukturę symboliczną. 

Jednostka symboliczna - zdaniem R. Langackera (1995: 12) to „związek symboliczny 

między jednostką semantyczną a fonologiczną, dokładniej między biegunem semantycznym 

a biegunem fonologicznym tej jednostki" (tłusty druk - INK). 

Można to przedstawić graficznie (rysunek na następnej stronie), gdzie: 

− S (ang. semantic unit) =jednostka semantyczna, 

− P (ang. phonological unit) = jednostka fonologiczna, 

− Σ (ang. symbolic unit) = jednostka symboliczna, 

Przy  założeniu,  że  jednostka  semantyczna  jest  określonym  rodzajem  konceptualizacji, 

jednostka fonologiczna stanowi linearny ciąg fonemów, zaś jednostka symboliczna jest wynikiem 
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połączenia obu elementów, co zaznaczono symbolem Σ. Jednostki symboliczne mogą przyjmować 

układ coraz bardziej  złożony np.  frazeologizmu o postaci  związku nominalnego czy frazy,  por. 

czarna rozpacz, otchłań smutku, uczucia zawładnęły x-em, i pogrążył się w otchłani rozpaczy,  co 

nagle, to po diable, żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.

R.  Langacker  (1987:  300)  zwraca  również  uwagę  na  ważność  integracji elementów 

dwubiegunowych, które współtworzą strukturę zależną. Wewnętrzna zależność między elementami 

semantycznymi a fonologicznymi jest oczywista. 

Biegun  fonologiczny  zwykle  nie  jest  zbudowany  tylko  z  samych  fonemów  (struktura 

jednobiegunowa),  ale  jest  biegunem fonologicznym znaczącej  jednostki  językowej,  tym samym 

symboliczna  struktura jest sekwencją semantyczną i  fonologiczną,  którą R.  Langacker  (1987: 

303) uważa za  zintegrowaną strukturę, zorganizowaną w sylaby, a  sylaby - fonemy. Stanowi 

ona w uproszczeniu rząd segmentów. Autor podkreśla również, iż pozór - niby prosta struktura 

fonologiczna jak [PL] [PL/s], pol. [Gen sg t1 [Gen sg f/-i] jest bardziej złożona, niż to się wydaje, 

gdyż  segment  polski  [i]  wpływa  w sposób  istotny  na  reprezentowaną  schematycznie  strukturę 

fonologiczną, np. mąka – mąki, wilk –wilki, brzeg – brzegi.

Z rozważań kognitywistów (Langacker  1987,  1991 ab,  Lakoff  1987,  1986,  1988,  1995) 

wynika,  iż  zwracają  oni  szczególną  uwagę  na  podstawowe  zasady  organizujące  biegun 

fonologiczny, m. in. na: 

− zasadę bliskości (Langacker 1987: 321) fonemów współtworzących wyraz;

− zasadę linearności fonemów tj. następstwa linearnego fonemów w ciągu wyrazowym; 

− zasadę  intonacyjną  (Langacker  1987:  321)  organizującą  wyraz  oraz  kontur  intonacyjny 

zdania lub mikrotekstu (II dyskursu); 

− zasadę  morfologiczną  II morfemiczną  (dokładniej:  morfonologiczną)  ukazującą 

wymienność fonemów w morfemach (Langacker 1987: 312) np.  lot: latać: lecieć  tj.  lot-:  

lat-: leć-; 

− zasadę  paralelizmu  (Langacker  1987:321)  polegającą  na  tym,  że  funkcjonujące  sygnały 

fonologiczne umożliwiają prawidłowe rozpoznanie pewnych typów zjawisk semantycznych 

i gramatycznych, np. w języku polskim przewidywalność wygłosu tematu dopełniacza lp. 

rzeczowników  żeńskich  twardotematowych,  zakończonych  na  spółgłoskę  funkcjonalną 

twardą k g wraz z alternacją k: k’   , por. matk - a: mat k’  - i, nog - a: noģ - i, łyżk – a: łyż k’  - i, a 

tym samym: Jank - a: Jan k’     - i, Baśk - a: Baś k’   -i. 

W szczególności zjawiska te dobrze można zaobserwować na wyrazach zapożyczonych do 

języka polskiego, których adaptacja do naszego języka, fonologiczna i morfemiczna np. dealer → 

diler:  dilera,  computer  →  komputer:  komputera  wymaga  zastosowania  reguły  alternacji 
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morfologicznej w miejscowniku:  r: ž,  ortograficznie:  r: rz,  por.  diler: dilerze  (Msclp),  komputer: 

komputerze (Msclp) funkcjonującej jako jedna z zasad odmiany rzeczowników męskich w języku 

polskim, proces adaptacji wymaga również włączenia obcego wyrazu do polskiej fleksji. Reguła 

alternatywna:  r:  rz  (ž  w  wymowie)  funkcjonuje  jako  jednostka  językowa  w  propozycji  

R. Langackera (patrz uwagi poprzednie). 

R.  Langacker  (1987:  332)  podkreśla,  iż  wiele  o  procesach  fonetyczno-fonologicznych 

dowiadujemy się śledząc sposób zapożyczania wyrazów obcych do danego języka narodowego, 

gdyż  ujawniają  się  wówczas  mechanizmy  rządzące  procesem adaptacji,  w  tym  -  mechanizmy 

fonetyczno-fonologiczne. One zaś, wykazując szerokie zastosowanie, pozwalają wnioskować, jakie 

są ogólne mechanizmy funkcjonowania systemu fonetyczno-fonologicznego. 

R. Langacker (1987: 332) wskazuje dwa sposoby spośród nich: 

- redukcję,

- ściąganie. 

Przyjmując  zasadniczo  sposób  myślenia  autora,  dokonamy  pewnego  uzupełnienia 

zaproponowanej listy mechanizmów językowych fonetyczno-fonologicznych rządzących przecież 

nie tylko sposobem zapożyczania wyrazów obcych, ale i tworzeniem nowych wyrazów rodzimych 

oraz  funkcjonowaniem  podstawowych  reprezentacji  fonologicznych  -  allofonów  głównych, 

wariantów głównych II prototypowych głosek w kontekście oraz allofonów pobocznych, wariantów 

pobocznych uwarunkowanych kontekstowo (tzw. wariantów pozycyjnych  II kombinatorycmych  

w  propozycji  R.  Laskowskiego  (1978:  368),  powstających  wraz  z  wariantem  głównym  II 

prototypowym w dystrybucji komplementarnej. 

Na mocy przyjętej hipotezy można więc wyróżnić: 

− adaptację fonetyczną i fonologiczną,

− adaptację rytmiczno-akcentuacyjną wraz z procesami: 

• uwypuklenia, 

• redukcji, 

• ściągnięcia, 

− adaptację ekspresywno-emfatyczną wraz z procesami: 

• wzdłużenia głosek, 

• uwypuklenia, 

• redukcji, 

• ściągnięcia. 
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Aby przybliżyć te zjawiska, posłużmy się raz jeszcze przykładami zaadoptowania obcych 

nazw  typu  dealer,  businessman,  leasing,  compact,  drink-bar,  pub,  hot-dog,  cheeseburger,  

hamburger, drink, marketing, internet, computer, shop, supermarket oraz spagetti, macaroni, pasta. 

Nazwy te w procesie adaptacji przyswojone są w postaci fonetycznej a nie: ortograficznej 

oryginału,  a  następnie  polonizowane  poprzez  wymowę  polskich  głosek  realizujących  poprzez 

podstawowe opozycje  fonologiczne  –  cechy dystynktywne  fonemów właściwych polszczyźnie  

z  pominięciem  np.  anglo-amerykańskich  cech  relewantnych  takich,  jak  opozycja  iloczasowa, 

dźwięczny wygłos. Wyrazy zapożyczone wypowiadane są więc zgodnie z systemem fonetyczno- 

fonologicznym  języka  polskiego  jako  biznesmen  II biznezmen,  lizink,  kompakt,  pap,  ho.dok,  

czisburger,  szop  itp.,  realizując  cechy dystynktywne tego systemu.  Zgodnie z  nim,  w wygłosie 

występują  tylko  spółgłoski  bezdźwięczne  bez  względu  na  zapisywaną  literę  oznaczającą 

kanonicznie spółgłoskę dźwięczną np. brzeg, krzew, dąb lub bezdźwięczną krzyk, typ, a tym samym 

istniejąca  opozycja  spółgłoska  dźwięczna:  spółgłoska  bezdźwięczna  nie  jest  realizowana,  stąd 

zapożyczenia w postaci pap a nie: pab, lizink a nie: li: zing. 

Zgodnie  z  właściwościami języka polskiego realizowane są również fonologiczne cechy 

konfiguracyjne,  przez  które  R.  Laskowski  (1978:  89)  rozumie  „właściwości  fonetyczne 

wykorzystywane w danym języku do sygnalizowania rozczłonkowania tekstu na jego elementy 

składowe" o charakterze cech delimitacyjnych (rozgraniczających), np. pol. akcent wyrazowy, które 

"sygnalizując ilość  danego typu elementów (np.  wyrazów) w tekście,  informują  równocześnie  

o granicach między nimi" (Laskowski 1978: 89). Wypowiedzenie wyrazu wiąże się w polszczyźnie 

z  przyciskiem  II silniejszym  wymówieniem  II zaakcentowaniem  przedostatniej  sylaby  przy 

równoczesnym  uruchomieniu  procesów,  o  których  pisał  R.  Langacker  (1987),  a  mianowicie: 

kanonicznemu  uwypukleniu  przedostatniej  sylaby  towarzyszy  redukcja  pozostałych  sylab,  ich 

ściągnięcie,  mniej  wyraźna  i  pełna  artykulacja.  Dokładne  prześledzenie  artykulacji  wyrazów 

długich  cztero-,  pięciogłoskowych  i  dłuższych  uświadamia  bowiem,  że  wypowiadamy  silniej, 

bardziej  wyraźnie  początek  wyrazu,  pierwszą  sylabę  np.  dé-liminácja,  a  następnie  sylabę 

akcentowaną oraz niezbyt wyraźnie wygłos. Wiadomo bowiem już o jaki wyraz chodzi, a odbiorcy 

tekstu  uzupełniają  go  sobie  o  istotne  cechy  fleksyjne,  natomiast  głoski  -  w  istotne  cechy 

fonologiczne tak, aby zrozumieć wypowiedź. Sprzyja to uzasadnieniu tezy, iż nie wszystkie głoski 

w wyrazie wypowiadamy z jednakową siłą i precyzją. Wymowa zredukowana, ściągnięcia pewnych 

sylab, redukcja spółgłosek w grupach spółgłoskowych, czyli uproszczenia tychże grup, np.  ževo,  

xšesny,  gviznońć,  iapko,  žemieśńik,  garka  są  charakterystyczne  dla  potocznej,  niestarannej 

polszczyzny i wymowy szybkiej (allegro). 

10



LOGOPEDA 1(2)/2006

Charakterystycznym  tego  przejawem  są  błędy  ortograficzne  o  podłożu  fonologiczno-

fonetycznym popełniane przez dzieci, które piszą tak, jak mówią one oraz ich otoczenie:  garka 

'garnka', pas 'pasł', penk 'pękł', ocolić 'odsolić', czeba 'trzeba', roszerzyć 'rozszerzyć', dżewo 'drzewo', 

szejset 'sześćset' itp. 

W polszczyźnie dydaktycznej tj. odmianie oficjalnej, starannej, używanej w szkole, w stylu 

dydaktycznym nauczyciele posługują się piękną i poprawną polszczyzną, zachowując tempo wolne 

(lento)  oraz  pełną,  niezredukowaną  artykulację,  aby  uświadomić  uczniom  zarówno  poprawną 

wymowę, jak i pisownię. Nie oznacza to jednak hiperpoprawności. Stanowi natomiast argument za 

tezą,  iż  nauczyciele  powinni używać podczas lekcji  pięknej  i  poprawnej  polszczyzny, zgodnej  

z ortofonią, gdyż ona kształci takąż polszczyznę u uczniów oraz dobrze służy ortografii. 

Jest również rzeczą oczywistą, iż redukcja i ściągnięcie dotyczy w języku polskim jedynie 

grup spółgłoskowych, natomiast w sylabie nieakceptowanej i nieinicjalnej ma charakter częściowy 

i marginalny. Redukcja i ściągnięcie zarezerwowane są także dla stylu potocznego (Wilkoń 1987, 

1999)  polszczyzny,  a  –  nie  –  polszczyzny pięknej  i  poprawnej,  starannego języka  mówionego, 

jakim posługujemy się w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Dzieci, kształcąc swoją kompetencję 

komunikacyjną  czy  też  szerzej  –  wiedzę  językową,  powoli,  ale  systematycznie  opanowują  te 

różnice w stylach współczesnej polszczyzny. 

Adaptacja  ekspresywno-emfatyczna  pozwala  na  wykorzystanie  fonologicznych  cech 

ekspresywnych, które są „właściwościami fonetycznymi wykorzystywanymi w danym języku do 

sygnalizowania  postawy osoby  mówiącej"  (Laskowski  1978:  8),  uruchamiającymi  mechanizmy 

uwypuklenia  pewnych  głosek  w  wyrazie  wypowiedzianym z  emfazą  poprzez  ich  wzdłużenie  

i wzmocnienie (przycisk) np.  diiiler, muultimedialny, to kommputerr ci ułatwi to zadanie, pyszna 

piicca,  taakie  spaaageti. Długość  przypisywana  jest  zwykle  samogłoskom,  natomiast  przy 

spółgłoskach używa się terminu wzdłużenie (por. Laskowski 1978: 89). 

R.  Langacker  (1987:  332)  podkreśla,  iż  wzdłużenie,  ściągnięcie,  redukcja  czy  inne 

mechanizmy artykulacji  głosek mają  wartość fonetyczną fonologicznej  zależności  na wyższych 

poziomach. 

Pod względem budowy bieguna fonologicznego szczególną pozycję zajmują w języku grupy 

spółgłoskowe  np.  CCCV  lub CCV,  w  których  jasno  przedstawiony  jest  ostatni  element 

spółgłoskowy przed  samogłoską  w  diagramie  schematycznie  przedstawionej  sylaby (Langacker 

1987:  338).  Autonomiczna  struktura  takiej  sylaby  z  grupą  spółgłosek  oparta  jest  na  wartości 

fonologicznej ostatniej spółgłoski w grupie, np. jeśli jest ona bezdźwięczna, czyli [-dźwięczna]  

w  cechach  fonologicznie  relewantnych  cała  grupa  spółgłosek  jest  bezdźwięczna  i  odwrotnie 

poprzedzające ją spółgłoski także mają tę cechę. 
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W podsumowaniu  rozważań nad  budową morfologiczną  tematu  wyrazu  oraz morfemów 

zależnych  trzeba  podkreślić,  iż  w  ich  wyniku  otrzymujemy  wysoce  abstrakcyjne  struktury 

fonologiczne, ale ponieważ nie mają one segmentalnej zależności - zdaniem R. Langackera (1987: 

339)  –  nie  mogą  otrzymać  perfekcyjnej  implementacji,  „wymagającej  wsparcia  określonego 

rdzenia do ich fizycznej manifestacji" (Langacker 1987: 339). Potwierdza to wcześniej stawiane 

tezy o istotności reprezentacji fonologicznej fonemu w strukturach poznawczych. 

Kognitywiści, dla których struktury fonologiczne są także konceptualne w swojej naturze, 

pozostają peryferyjnie ugruntowane w świadomości (Langacker 1987: 339). 

Podkreślając ważność opozycji samogłoska: spółgłoska, kognitywiści (por. Langacker 1987: 

333)  podkreślają,  iż  w  przestrzeni  fonologicznej  funkcjonują  schematy [+spółgłoskowość], 

[+samogłoskowość],  wyodrębniane  i  uruchamiane  przez  mówiących.  Jest  rzeczą  oczywistą,  że 

działają równocześnie  subschematy typu [+samogłoska wysoka], [+spółgłoska sonorna], będące 

stosownym uszczegółowieniem tych pierwszych.  Uogólnienie  dotyczące subschematów odnoszą 

się również do sylab i są przedstawiane w formie schematycznych sylab typu CV, CVC, CCVC, 

VC, gdzie c - łac. consonans, pol. 'spółgłoska', v - łac. vocalis, pol. 'samogłoska'. 

R. Langacker (1987: 332) podkreśla, iż należy również uwzględnić struktury występujące w 

jednobiegunowej organizacji fonologicznej, gdyż sposób wytwarzania głosek, czyli ich artykulacja, 

dodajmy także: ich budowa akustyczna oraz odbiór przez człowieka - audytywny i percepcyjny - 

determinują  parametry  przestrzeni  fonologicznej,  łącząc  biologiczne  i  akustyczne  właściwości 

głosek ze sposobem ich kodowania i dekodowania w strukturach kognitywnych umysłu. Wiążą się 

one z operacjami mentalnymi, z których wynika pojawienie się struktur kognitywnych (Langacker 

1987: 332) w postaci reprezentacji fonologicznych, które mogą być uaktywnione (zaktywizowane) 

nawet w przypadku braku obecności peryferyjnej implementacji lub które są zbyt abstrakcyjne -  

w całości lub w części - na taką implementację" (Langacker 1987: 332). 

Wspomniane zjawiska stanowią przejaw programu „ucieleśnienia myśli" → nacechowania 

biologicznego myśli (Lakoff 1987: XIV) w odniesieniu do reprezentacji fonologicznej w poznaniu i 

jej realizacji w języku, a dokładniej: w ludzkiej mowie, w wypowiedzi. 

Omawiając zjawiska morfologiczne w fonologii,  R. Langacker (1987: 336) podkreśla, iż 

morfem  zależny  typu  końcówka  fleksyjna,  przyrostek  słowotwórczy  lub  fleksyjny  modyfikuje 

rdzeń  lub  temat  wyrazu  tak,  że  spółgłoska  uzyskuje  np.  miękkość  w  języku  polskim  przed 

samogłoską [i], por. lís, kíj, lína, mína oraz: xirošíma, nagasakí, šíkago, líma, pekín, mínesota.

Zjawisko to można dobrze zaobserwować w języku polskim, w którym morfem zależy typu 

przyrostek fleksyjny, słowotwórczy, końcówka fleksyjna modyfikuje postać fonologiczną tematu 

wyrazu, por.: 
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mat[k] ← a Nom sg 

mat[k’] ← i Gen sg 

mat[c] ← e Dat sg 

mat[e] ← k: Gen pl 

mat[č] ← yn (przyrostek słowotwórczy przym.) 

R.  Langacker  (1987:  337)  wprowadza  również  termin  morfem procesowy,  przez  który 

rozumie suprasegmentalny morfem modyfikujący rdzeń, nadający mu wartość wraz z parametrami 

fonologicznymi, w odniesieniu do którego modyfikacja nie jest tylko dodatkiem lub rozszerzeniem 

formy,  lecz  podstawą  zdefiniowania  rdzenia  wyższego  rzędu.  Dla  języka  polskiego  morfem 

procesowy występowałby np. w przykładach rozszerzenia rdzenia o -ęt-

np.: koźlę koźlęta koźląt koźlęcy.

W derywacie  koźlęcy mamy już  rdzeń  wyższego rzędu,  wyższego  porządku,  w którym 

paradygmat przymiotnika pełni funkcję słowotwórczą. Zauważmy, iż paradygmat ten dodany jest 

do rozszerzonego rdzenia koźl–ęt–,  czemu towarzyszy alternacja fonologiczna [t]: [c] wymuszona 

przez morfem zależny [y], por.: 

koźl-ę ← Nom sg nomen 

koźl-ęci ← a Gen sg 

koźl-ęc ← y Nom sg adj 

w układzie fonologicznym: 

[koźl]-[e] [n] [c] ← [y] 

Konkludując,  R.  Langacker  (1987:  339)  zwraca  uwagę  na  fakt,  iż  zarówno  morfemy 

zależne, jak i morfemy procesowe zostały zdefiniowane „w odniesieniu do – w znacznym stopniu - 

schematycznego rdzenia, który jest w konsekwencji częścią swej własnej wewnętrznej struktury" 

(Langacker  1987:  339).  Morfem  procesowy  obejmuje  „scenę  złożoną"  (ang.  complex  scene)  

w fonologii,  gdyż  wymaga  opisu  dwóch  odrębnych  struktur,  połączonych  przez  odpowiedniki, 

których nie da się zredukować do jednej, wewnętrznie spójnej konfiguracji (Langacker 1987: 339). 

Wewnętrzna budowa morfemu procesowego odnosi się do dwóch konfiguracji fonologicznych, np. 

koźlę  II  koźlęta,  ang.  sat: sit  (analogicznie do  ring, begin),  których odpowiedniości są ustalone, 

chociaż do pewnego stopnia obustronnie II wzajemnie niespójne, por.  koźlęta → koźlęcy, sit → 

sitting.  Kierunek  strzałki  wskazuje  rdzeń,  a  tym  samym  element  struktury  przeznaczonej  do 

fizycznej implementacji. Rozbieżność między  sat  a  sit  rozpoznawana jest jako oznaczenie czasu 

przeszłego,  a  rozbieżność  koźlę:  koźlęcia  II  koźlęta  rozpoznawana  jest  jako  opozycja  między 

mianownikiem rzeczownika nijakiego oznaczającego istoty małe a przypadkami zależnymi. 
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Analiza struktury morfologicznej umożliwia dyskusję wokół ważnych tez kognitywistów 

takich, jak 1) „morfemy są minimalnymi jednostkami symbolicznymi", 2) w ich obrębie wartość 

określająca  własności  rdzenia  musi  być  scharakteryzowana  jako  autonomiczna  fonologicznie,  

a afiksy: przedrostki, przyrostki, wrostki i inne pozardzenne morfemy są fonologicznie zależne,  

w tym końcówki i sufiksy fleksyjne, 3) „rdzeń jest autonomiczną strukturą fonologiczną na każdym 

poziomie słowa, [...] podobnie jak każdy następny element otrzymany przez połączenie rdzenia  

z zależnym morfemem" (Langacker 1987: 345). 

Wszystkie  struktury fonologiczne od pojedynczych morfemów do złożonych konstrukcji 

morfemicznych  są  nacechowane  symbolicznymi  relacjami  w  odniesieniu  do  struktur 

korespondujących w obrębie pola semantycznego (Langacker 1987: 347). 

Ostatni, ważny problem, podniesiony przez R. Langackera (1987: 348), to stosunki między 

elementami fonologicznymi  występującymi w układach jedno-  i  dwubiegunowych.  W układach 

dwubiegunowych fonologiczno-semantycznych struktury wyznaczone są na mocy symbolicznych 

związków między nimi, co bardzo dobrze widoczne jest w rdzeniu wyrazu. Fonemy występujące 

w układzie jednobiegunowym, tj. niektóre morfemy wstawne, nie mają ostro wytyczonych granic

w stosunku do morfemów dwubiegunowych, a związek między „nimi - podkreśla Langacker (1987: 

348) - nie może być w pełni arbitralny". Można przewidzieć paralele między tymi dwoma typami 

organizacji, gdyż morfemy rdzenia są podstawą mającą „wystarczającą zawartość fonologiczną”, 

aby stać się samodzielnymi wyrazami, np. stół, lis, bój, stój, ryj, wół bądź przyimki: w, o, pod, nad, 

na,  przy,  chociaż wyrazy jednosylabowe bądź jedofonemowe są rzadkie,  w przeciwieństwie do 

morfemów zależnych: końcówek fleksyjnych, przyrostków fleksji czasownika np. -ć (przyrostek 

bezokolicznika),  -a  -  jako przyrostek tematu czasu przeszłego itp.  Coraz częściej  podkreśla  się 

wszakże, iż morfemy zależne nie powinny być sytuowane na poziomie jednobiegunowym. Taki 

wniosek można wyprowadzić m. in. na podstawie semantycznej koncepcji przypadków. 

POWRÓT
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dr hab. Józef Surowaniec

Akadenia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

Kraków

Tablica interaktywna w logopedii

We  współczesnej  pedagogice  –  macierzystej  dyscyplinie  logopedii1 obserwujemy 

dokonującą się permanentnie reorientację poglądów na problem edukacji dla przyszłości. W Polsce 

wynika to po części z ogólnoświatowych przemian cywilizacyjnych, transformacji  ustrojowych, 

procesów globalizacyjnych, integracji ze strukturami edukacyjnymi Europy, ale również wywołane 

jest  szybkim  rozwojem  technologii  informacyjnych,  powszechnym  dostępem  do  Internetu, 

informatyzacją wszystkich dziedzin naszego życia.2 Upowszechniła  się  wirtualna  rzeczywistość. 

Internet stał się częścią naszego codziennego życia. Pojawiła się totalna interkomunikacja w Sieci. 

Dzisiaj  już  posługujemy  się  telefonem  internetowym  spełniającym  funkcję  środka  służącego 

interkomunikacji i interaktywności. Za jego pośrednictwem można wysłać (lub przyjąć) wszystko, 

co da się wprowadzić do komputera: głos, obraz, animację. Żyjemy w Wirtualnej Polsce – w kraju 

interaktywnym  (społeczeństwie  interaktywnym),  w  naszym  życiu  coraz  częściej  pojawiają  się 

elementy wirtualnej rzeczywistości zgodnie z zasadą: jeśli coś można robić w świecie wirtualnym, 

to dlaczego nie spróbować tego w rzeczywistym. Dla przykładu: już wkrótce pierwsi ludzie będą 

mieszkać w „inteligentnych domach”. Nad sprawnym funkcjonowaniem tych domów mają czuwać 

zintegrowane  systemy  elektroniczne,  a  użytkownik  takiego  domu  będzie  musiał  wchodzić

w interakcje ze wszystkimi jego inteligentnymi urządzeniami. 

Z interaktywnością coraz częściej spotykamy się na co dzień w życiu publicznym. Mamy 

interaktywną  telewizję  z  interaktywnym  udziałem  telewidzów,  interaktywnymi  programami  na 

żywo, interaktywnymi konkursami itp.

Mamy  także  interaktywną  edukację.  Funkcjonuje  od  niedawna  Europejskie  Centrum 

Edukacji  Multimedialnej  i  Informatycznej  (ECEMI).3 Dzisiejsza  edukacja  w  znacznej  mierze 

odbywa się poza szkołą. Technologie informacyjne umożliwiają dostęp do wiedzy bez pośrednictwa 

szkoły, a w perspektywie zjawisko samokształcenia ma narastać. To dzięki współczesnym mediom 

funkcja  samokształceniowa  –  funkcja  samodzielnego  przyswajania  sobie  wiedzy  oraz 

1  „Logopedia”  jest  głównym europejskim  terminem na  określenie  samodzielnej  nauki  pedagogicznej  o  wadach 
(naruszeniach, zakłóceniach, deficytach, zaburzeniach) mowy, sposobach zapobiegania ich powstawaniu i metodach 
postępowania korekcyjnego, a termin „logopeda” – głównym europejskim pojęciem na określenie specjalisty w 
dziedzinie  logopedii;  por.  J.  Surowaniec,  Wartości  pedagogiczne  logopedii  (w:)  Wartości  w  pedagogice,  red.  
W. Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Rzeszów-Warszawa 2005, s. 251.

2  Op. cit., s. 254.
3  Zob. www.ecemi.ap.krakow.pl

15



LOGOPEDA 1(2)/2006

samodzielnego kształtowania dynamicznych sprawności umysłowych i umiejętności praktycznych 

–  może  się  realizować  przez  pobudzanie  pozytywnych  motywacji  uczenia  się,  kształtowania 

aktywnej  postawy  i  samodzielności.  Podobnie  funkcja  motywacyjna  –  funkcja  związana

z  wywoływaniem  i  rozwijaniem  zainteresowań  kognitywnych  (poznawczych)  i  praktycznych 

realizowana  jest  za  pomocą  uatrakcyjniania  formy  zajęć  i  wykorzystania  środków  edukacji 

medialnej (i multimedialnych). Trudno byłoby wyobrazić sobie współczesną edukację – edukację 

ustawiczną – bez edukacji multimedialnej i  interaktywnej, która jest nowoczesną formą edukacji 

wykorzystującej w nauczaniu osiągnięcia technologii informatycznej i telekomunikacji. Edukacja 

interaktywna  –  najogólniej  ujmując  –  to  preferowanie  takiego  sposobu  organizowania

i  prowadzenia  procesu  nauczania/uczenia  się,  czy  też  przeuczania,  który  maksymalizuje 

zaangażowanie  i  aktywność  uczącego  się,  daje  mu  możliwość  wyboru  metod  i  dróg  poznania

i rozwoju dostosowanych do jego możliwości – dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Edukacja 

interaktywna  zapewnia  skuteczność  nauczania  (przeuczania),  zwiększa  poziom  motywacji

i  satysfakcji  uczących się.  Popularyzowaniem i  wdrażaniem edukacji  interaktywnej  zajmuje się 

m.in. Europejskie Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej (więcej w portalu edukacji 

interaktywnej WSiP w Internecie).4

Interaktywność w logopedycznym procesie naprawczym przejawia się przede wszystkim

w  kontekście  aktywnego  współdziałania  w  korekcji  (naprawie)  –  aktywnym  uczestnictwie  

w logopedycznym środowisku korekcyjnym. O ile do niedawna interaktywność funkcjonowała  

w  systemie:  dziecko/osoba  dorosła  –  logopeda  –  rodzice/opiekunowie,  czy  też  w  układzie 

poszerzonym o urządzenia elektroniczne (głównie: echokorektor, audiofon, audiometr, telefon), np. 

w grupie reedukacyjnej czy w klasie szkoły specjalnej, to obecnie układ ten zostaje wzbogacony 

o multimedia zintegrowane, tj. tablicę interaktywną. To za sprawą multimediów interakcje zostają 

zwielokrotnione.  Układ  (system)  z  otoczeniem  medialnym  w  polskiej  logopedii  to  nie  tylko 

przyszłość, to już teraźniejszość. 

Przejawy interaktywności obserwujemy niemal na każdym kroku. Rozpowszechniona chyba 

najbardziej jest interaktywność międzydziecięca (przeważnie zabawowa), która współwystępuje z 

interaktywnością  komunikacyjną  (interkomunikacja).  Poza  tym  dzieci  z  natury  stale 

pytają/wypytują,  spontanicznie  rozpoczynając  interkomunikację  (interakcję,  interedukację). 

Właściwość  ta  przekłada  się  na  metody  interaktywne  w  nauczaniu.  Logopedyczna  opieka  

i doradztwo opiera się na interaktywnym współdziałaniu w pozbywaniu się wad mowy.

W edukacji interaktywnej obok interaktywności uczącego się szczególną funkcję spełniają 

multimedia  (narzędzia  interaktywne)  –  stosowanie  hipertekstów  i  multimediów.5 To  dzięki 

4  por. http://www.wsipnet.pl/edukacja/
5  zob. Edukacja Interaktywna, Płyta kompaktowa CD-R, WSiP, 2005.
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elektronicznej  interkomunikacji  uczący  się  może  uzyskać  błyskawicznie  potrzebną  informację

w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu – w wybranych przez siebie i dla siebie komfortowych 

warunkach. Edukacja interaktywna rozwija się.

Wszystkie multimedia dziś  już mogą być integrowane (i  sterowane) za pomocą jednego 

urządzenia,  stojącego w klasie  szkolnej  lub sali  uczelnianej,  tj.  tablicy interaktywnej.  Tak więc 

edukacja  interaktywna  w  połączeniu  z  funkcją  tablicy  interaktywnej  i  kreatywnością 

nauczyciela/nauczyciela-logopedy  (tutora,  a  nie  mentora)  zapowiada  rewolucję  w  dydaktyce 

polskich  szkół  (w  ślad  za  szkołami  Anglii,  Kanady  i  Stanów  Zjednoczonych).  I  takie 

dobrodziejstwo – przyjazne dla człowieka narzędzie – przychodzi w sukurs niewydolnej edukacji 

(edukacji specjalnej czy reedukacji).

O tablicy interaktywnej słów parę. Przywołany do tablicy interaktywnej wracam myślą do 

tablicy moich lat, opartej na drewnianym trójnogu, stojącej w rogu klasy szkolnej, która przeważnie 

służyła do pasywnego z niej korzystania. Tablica interaktywna Hitachi – bo o niej tu mowa – jest 

wdrażana do polskich szkół od 2004 roku w ramach projektu edukacyjnego „Tablica interaktywna 

w edukacji”.6 Tablica interaktywna to tablica szkolna XXI wieku – zestaw narzędzi komputerowych 

w jednym urządzeniu, przy tym jest to tańsze rozwiązanie od przeciętnej pracowni komputerowej.

Tablica  interaktywna  połączona  z  komputerem  funkcjonuje  w  oparciu  o  specjalne 

oprogramowanie.7 Wszystko, cokolwiek jest w komputerze, może być przeniesione (wyświetlone) 

na tablicę i odwrotnie – można z tablicy sterować pracą komputera (np. uruchomiać programy). 

Wszystko, co się zapisze, nagra, narysuje na tablicy, może być zapamiętane w pliku, który można 

wysłać uczącym się drogą elektroniczną, lub też można wydrukować i  rozdać im jako notatkę  

z lekcji. Zazwyczaj uczącym się trudno jest zanotować tekst, a zwłaszcza obrazy i dźwięk, które 

występują  na  zajęciach.  Tablica  rozwiązuje  zatem  problem:  zapisywać  (notować)  czy  słuchać. 

Tablica interaktywna w tym przypadku umożliwia zatrzymanie w pamięci całego przebiegu zajęć, 

w  tym  i  przebiegu  interakcji  komunikacyjnej  z  pozostałymi  uczestnikami  zajęć,  np.  dyskurs, 

konwersację (interedukację, tj. nauczanie dzieci przez dzieci).8

Na  tablicy  interaktywnej  mogą  być  wyświetlane/prezentowane  materiały  pozyskiwane

z Internetu.

Tablica  interaktywna  spełnia  funkcję  wielkiego  monitora,  który  reaguje  na  dotyk 

specjalnego  pióra.  Umożliwia  to  osobie  przy  tablicy  obsługiwanie  dowolnego  programu 

uruchomionego w komputerze za pomocą pisaka, który zastępuje myszkę i klawiaturę.

6  WSiP, 2005, Tablica interaktywna Hitachi, http://www.wsip.com.pl/tablica; S. Rożniatowski, 2005, Tablica 
interaktywna w edukacji, http://tablica.wodip.opole.pl/ 

7  WSiP, 2005, StarBoard 6.20
8  A. Rybak, Tablica interaktywna jako narzędzie aktywizujące ucznia (w:) Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, 

red. A. Balejko, M. Zinczuk, Białystok 2006, s. 245.
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Dzięki  takiej  tablicy  interaktywność  w  nauczaniu  (specjalnym  nauczaniu,  nauczaniu 

korekcyjnym) może być wspierana technologią informacyjną i komunikacyjną. Tablica umożliwia 

bowiem: 

a) sprawne prezentowanie uczącym się tekstów, obrazów, animacji, interakcji, filmów; 

b) prowadzenie dyskursu, kreowanie pomysłów, tworzenie projektów na ekranie; 

c) zapisywanie komentarzy (na tablicy), zapisywanie ich w pamięci komputera i przywoływanie ich 

na życzenie; 

d) sprawne fiksowanie służące automatyzowaniu umiejętności; 

e) wykorzystanie jej jako tablicy magnetycznej; 

f) pisanie na niej także zmywalnymi pisakami (już nie trzeba tradycyjnej gąbki i kredy).

O ile tradycyjna trójnożna tablica (czarna deska) czy późniejsze jej odmiany: magnetyczna, 

flanelowa,  projekcyjna  (połączona  z  komputerem)  kojarzą  nam  się  z  pasywnym  ich 

obserwowaniem, to tablica interaktywna umożliwia uczącym się wchodzenie z nią w interakcje 

(tradycyjna tablica ograniczała interaktywność). Zajęcia stają się tym samym bardziej atrakcyjne. 

Tablica robi wrażenie na uczących się (magiczne właściwości), wszystkie operacje dokonują się 

błyskawicznie, a więc i porządkowanie (systematyzowanie) informacji przebiega w błyskawicznym 

tempie.

Tablica interaktywna to nowy środek dydaktyczny doceniany w Europie, Kanadzie, USA9 

uważany za osiągnięcie przełomowe w wykorzystaniu technologii informatycznych w nauczaniu i – 

dodajmy – w specjalnym nauczaniu zintegrowanym, przeuczaniu, jak i nauczaniu korekcyjnym. 

Tablica interaktywna jest ciągle rozbudowywana, wzbogacana o nowe akcesoria.

(Multimedialny film na temat tablicy interakcyjnej znajduje się pod adresem ftp://213.134.185.110/)

Tak  jak  w  macierzystej  dyscyplinie  logopedii  –  pedagogice  a  zwłaszcza  pedagogice 

specjalnej  i  pedagogikach  wyspecjalizowanych,  tj.  surdopedagogice,  oligofrenopedagogice

i  tyflopedagogice,  wdrażanie  do  edukacji  interaktywnej  tablicy  interaktywnej  znajduje  swoje 

uzasadnienie, tak i w logopedii (odpowiednio: surdologopedii, oligofrenologopedii i tyflologopedii) 

9  Op. cit., s. 244.
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posługującej  się  jej  metodami,  przyjmującej  podstawy epistemologiczne  edukacji  specjalnej  –  

w  metodyce  postępowania  korekcyjnego  (naprawczego),  w  profilaktyce  i  retencji  osiągniętych 

wyników zastosowanie takiej tablicy interaktywnej  ma przełomowe znaczenie. Dotyczy to także 

edukacji na poziomie wyższym – dydaktyki szkół wyższych.

Integracyjne formy korekcyjnego nauczania (jak i przeuczania) oraz wychowania wymagają 

zarówno współczesnych metod oddziaływania, jak i nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Przy 

tym  nie  można  rozdzielać  np.  pracy  pedagogów  nauczających  języka  od  pracy  nauczycieli-

logopedów  uzupełniających  ten  proces  w  specjalnym  oddziaływaniu  wyrównawczym  –  

w przypadku  występowania  specyficznych  trudności.  Nadal  jest  to  proces  pedagogiczny,  a  nie 

medyczny (zob. w podstawach pedagogicznych logopedii, w opracowaniu autorskim).10

Funkcja tablicy interaktywnej w metodyce postępowania logopedycznego

Przede  wszystkim w zajęciach  przy  tablicy  interaktywnej  może  uczestniczyć  cała  klasa 

szkolna, cała grupa uczelniana, ale i kilkuosobowa grupa korekcyjna. To zaś będzie niewątpliwie 

sprzyjało kreowaniu dyskursu interaktywnego, jak i interedukacyjnego. W szkolnych zespołach 5- 

czy  7-osobowych  niedawno  jeszcze  organizowano  w  podobnej  formie  zajęcia  reedukacyjne. 

Nauczyciel-surdologopeda  zwykle  pracuje  z  całą  klasą  (11-12  osobową).  Na  organizowanie 

pomocy  pedagogicznej  i  psychologicznej  w  szkole  w  formie  zajęć  specjalistycznych,  m.in. 

logopedycznych,  zezwala  także  Zarządzenie  nr  15  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  z  dnia  

25 maja 1993 r.  W znanej nam metodzie echokorekcji z dwojgiem jąkających się równocześnie 

przy  wykorzystaniu  echokorektora  wyposażonego  w  dwie  pary  słuchawek  sprzyjającą 

okolicznością dla interakcji komunikacyjnych również jest możność transakcyjnego dialogowania, 

konwersowania  (a  więc  interkomunikacji).  Wymienione  formy  na  pewno  dadzą  większe 

możliwości interaktywności niż, jak to ma miejsce, w interakcji z jednym podopiecznym.

Tablica interaktywna w metodyce postępowania logopedycznego może okazać się przydatną 

zarówno w oddziaływaniu profilaktycznym (prewencyjnym), doraźnej korekcji, jak i fiksowaniu 

efektów tego oddziaływania (retencja). Z tablicą interaktywną Starboard Hitachi można prowadzić 

logopedyczne interaktywne zajęcia korekcyjne (w grupie korekcyjnej 3,- 5-osobowej). 

Warto  tu  przypomnieć,  że  już  w  latach  80.  przekonywaliśmy  się  co  do  możliwości 

wykorzystania technologii informacyjnych w logopedii. W komputeryzacji upatrywaliśmy szansę 

dla wspomagania technologią informacyjną postępowania logopedycznego. Roztaczana wówczas 

wizja internetowej platformy logopedycznej zapowiadała grę o jutro polskiej logopedii. Do sfery 

marzeń należała wówczas szansa wykorzystania jej w procesie reedukacyjnym (naprawczym). Dziś 

możemy sobie pozwolić na snucie nowej wizji.
10  J. Surowaniec, 2005, s. 253.
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Od początków komputeryzacji polskiej logopedii (1986) do obecnego etapu przełomowego 

upłynęły dwie dekady. W tym to okresie komputery zadomowiły się w gabinetach logopedycznych, 

poradniach  logopedycznych,  do  praktyki  logopedycznej  zawitały  multimedialne  programy, 

logopedyczna  platforma  zaistniała  w  Internecie,  który  na  co  dzień  wspomaga  nauczycieli-

logopedów w ich pracy, uczestniczy także w ich ustawicznej edukacji.11

Pełną  ofertę  komputerowych  programów  nauczających  nowej  generacji,  plansz 

interaktywnych  (plansz  multimedialnych)  Wydawnictw  Szkolnych  i  Pedagogicznych  mamy

w Internecie.12

Kreatywny  nauczyciel-logopeda,  innowacyjny  logopeda  (logopeda  twórczy)  –  logopeda 

szkolny  z  łatwością  będzie  posługiwał  się  zasobami  internetowymi  Wydawnictw  Szkolnych

i Pedagogicznych, które są zgromadzone w jednym miejscu.13 Z łatwością zaadaptuje też na swoje 

potrzeby: odpowiednie teksty, obrazy, dźwięki, animacje pozyskane z zasobów zagranicznych.

Pozostaje  życzyć  nauczycielom-logopedom  (logopedom  wirtualnym,  logopedom- 

internautom)  pomyślnego  wdrażania  interaktywnej  reedukacji  w  postępowaniu  logopedycznym 

przy wykorzystywaniu tablicy interaktywnej.
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Ocena zaburzeń mowy, głosu i języka o etiologii chorobowej pomocna przy 

stawianiu diagnozy logopedycznej
Mowa jest sposobem komunikowania się przy pomocy dźwięków połączonych w wyrazy, 

które  mają  ściśle  określone  znaczenie.  Przedmiotem  komunikacji  może  być  między  innymi 

przekazywanie  informacji,  uczuć,  pragnień,  marzeń.  Aparat  wykonawczy  mowy,  niezbędny  do 

prawidłowej  artykulacji,  obejmuje  mięśnie  warg,  języka,  podniebienia,  strun  głosowych  oraz 

mięśnie oddechowe. Aparat odbiorczy mowy ma za zadanie różnicowanie słyszanych dźwięków. 

Poza tym, do prawidłowego funkcjonowania mowy, głosu i języka wymagany jest również udział 

mechanizmów  psychologicznych  związanych  z  rozpoznawaniem  znaczenia  słyszanych  lub 

wypowiadanych dźwięków. Anatomiczną i fizjologiczną postawą takiego znaczenia mowy, języka, 

brzmienia intonacyjnego głosu są  połączenia  neuronalne  oraz funkcjonowanie obszarów mózgu 

pomiędzy półkulą dominującą a półkulą niedominującą.

Pragnę przedstawić zaburzenia mowy, głosu i języka będące efektem  różnych procesów 

chorobowych.  Patrząc  z  perspektywy  własnych  doświadczeń  i  wieloletniej  praktyki  klinicznej, 

mogę  jednoznacznie  stwierdzić,  że  każde  pojawiające  się  zaburzenie  w  mowie,  głosie, 

formułowaniu  myśli,  wypowiedzi  w  różnych  językowych  i  niejęzykowych  zachowaniach  jest 

symptomem pojawiających się różnych procesów chorobowych w naszym organizmie. Zmiany te 

są  czasami  subtelne,  nie  potrafimy ich  ocenić,  w wielu  wypadkach są  niedostrzegalne  dla  nas 

samych - ale nasz organizm coś próbuje nam sygnalizować.

Różne  występujące  zmiany  w  mówieniu,  brzmieniu,  pojawiające  się  chrypki  różnice

w intonacji  głosowej  często  bagatelizujemy,  mówiąc,  że  jest  to  zjawisko  przejściowe,  czy  też 

staramy się na nie zupełnie nie zwracać uwagi. Bywa i tak, że my sami nie potrafimy u siebie 

ocenić własnych zmian, które są dla nas niezauważalne, niesłyszalne dla własnego ucha. Często 

pytani  przez  lekarza  dokonującego  wywiadu  medycznego  o  takie  właśnie  objawy czy  zmiany, 

jesteśmy nieświadomi tego, że coś w nas, w naszym głosie, mowie czy brzmieniu ulegało zmianom, 

zniekształceniom, zaburzeniom. Wielu pacjentów powyższe zagrożenia złożyło na karb zmęczenia, 

przesilenia pracą zawodową, porą roku czy innymi życiowymi zjawiskami. Dlatego tak ważne jest 

uświadamianie nam wszystkim tego, że każde pojawiające się, chociażby najmniejsze zaburzenie
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w  naszej  mowie  czy  głosie  należy  obserwować,  analizować,  konsultować  ze  specjalistami, 

ponieważ w wielu przypadkach możemy ominąć nieszczęście w postaci różnych rozwijających się 

w naszym organizmie chorób.

To  właśnie  dzięki  logopedii  jako  nauce,  którą  poznaliśmy  czy  poznajemy,  stajemy  się 

specjalistami  potrafiącymi  prawidłowo  zareagować  na  wszelkiego  rodzaju  zmiany  w  naszym 

organizmie  czy  organizmach  naszych  pacjentów.  Poznając  logopedię,  powinniśmy  poznawać 

fizjologię  i  patologię  procesów  prawidłowego  komunikowania  się,  w  której  zasadniczą  rolę 

odgrywają  narządy  zmysłów  -  percypujące  wrażenia,  ośrodkowy  układ  nerwowy  –  kodujący

i przetwarzający informacje oraz wysyłający sygnały do układu ruchowego jako ośrodka ekspresji. 

Powinniśmy  również  zwracać  uwagę  na  sprzężenie  zwrotne,  od  którego  zależy  regulowanie 

prawidłowego, harmonijnego działania całego układu nerwowego i harmonijne współdziałanie ze 

sobą wszystkich układów biorących udział w procesie komunikatywnym. Należy przede wszystkim 

pamiętać, że osobowość percypowania, kodowania, przetwarzania i ekspresji jest  uwarunkowana 

czynnikami genetycznymi, wrodzonymi i nabytymi.

Do  wykształcenia  się  głosu  potrzebne  są:  zbiornik  powietrza,  czyli  płuca,  oskrzela, 

tchawica;  generator  tonu,  czyli  krtań,  oraz  układ  jam  rezonacyjnych,  zwany  nasadą  z  jamą 

gardłową,  ustną  i  nosową.  Wymienione  powyżej  części  anatomiczne,  które  ulegają  procesowi 

chorobowemu, będą natychmiast odbijały się na naszej mowie, oddechu, brzmieniu naszego głosu. 

Kolejnymi  często  ulegającymi  chorobie  narządami  anatomicznymi,  które  podlegają 

zniekształceniom, są mięśnie krtani. To właśnie one czasami z prozaicznych względów zaburzają 

naszą mowę i głos. Podlegają one przede wszystkim częstym przeziębieniom, stanom zapalnym, 

pogrypowym,  powodując  czasami  bardzo  słyszalne  dla  ucha  zmiany  głosowo-brzmieniowe. 

Bezpośredni udział w fonacji biorą: 

- mięsień pierścienno-nalewkowy tylny, który rozwiera głośnię; 

- mięsień pierścienno-nalewkowy boczny, który zamyka część więzadłową głośni;

- mięsień nalewkowo-poprzeczny, który zamyka część międzynalewkową głośni; 

- mięsień tarczowo-nalewkowy, który zamyka głośnię i napina więzadło głosowe.

W  tym  mięśniu  wydzielić  można  część  boczną,  czyli  mięsień  zewnętrzny,  i  część 

wewnętrzną,  czyli  mięsień  wewnętrzny,  zwany  również  mięśniem  głosowym.  Tenże  mięsień 

głosowy wraz z całym swoim rusztowaniem łącznotkankowym i nabłonkiem pokrywającym go to 

więzadło głosowe w rozumieniu anatomicznym, w rozumieniu funkcjonalnym – struna głosowa.

Jeszcze jeden ważny mięsień biorący udział przy fonacji to mięsień pierścienno-tarczowy, którego 

zadanie polega na wydłużaniu i  zbliżaniu  do siebie więzadeł głosowych oraz regulowaniu ich 

napięcia.  Każdy  z  wymienionych  tu  mięśni  przy  najmniejszym uszkodzeniu,  podrażnieniu  czy 
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paraliżu wpływa w sposób znaczący na stan naszej mowy, naszego głosu prowadząc do dysfagii

i afonii włącznie.

Gdy mówimy o głosie i  jego ważnej funkcji  dla naszej osobowości, to należy przypomnieć 

sobie najważniejsze cechy głosu, do których należą:

− struktura  akustyczna  głosu  polegająca  na  wdychaniu  pod  ciśnieniem  powietrza,  które 

okresowo rozwiera  zbliżone  do  siebie  struny głosowe,  zmieniając  je  w falę  akustyczną

o  częstotliwości  równej  ilości  drgań  strun  głosowych.  W  ten  sposób  powstaje  ton 

podstawowy, warunkujący wysokość naszego głosu,

− położenie  głosu  -  jest  to  wysokość  głosu  osiągana  przy  najmniejszym wydatku  energii. 

Położenie głosu waha się w zakresie kilku tonów,

− rejestr głosowy, czyli szereg postępujących po sobie tonów o tej samej barwie. Wyróżnia się 

rejestr głosowy: piersiowy, głowowy i mieszany,

− skala głosu, czyli tessytura głosu – jest to zakres możliwych do zaśpiewania przez daną 

osobę tonów od najniższych do najwyższych,

− nastawienie głosu, które może być: twarde, miękkie lub chuchające. Nastawienie miękkie 

uważa się za  fizjologiczne; struny głosowe zbliżają się do siebie do takiej odległości, która 

pozwala im na swobodne ich drganie.

Musimy również  pamiętać,  że  człowiek   rodzi  się  z  pewnym ukształtowanym genetycznie

i w życiu płodowym garniturem cech anatomicznych i czynnościowych aparatu fonacyjnego. Krzyk 

noworodka ma między innymi specyficzną, tylko jemu właściwą, budowę akustyczną. Jest on jedną 

z cech osobniczych, po których matka poznaje swoje dziecko.

W związku z powyższym uzmysłowić sobie musimy, że w procesie komunikacyjnym mowa 

i głos zajmują ważne miejsce w jego części receptorycznej, integracyjnej i efektorycznej. Mowa

i  głos  powstały  w  rozwoju  filogenetycznym  poprzez  scalanie  i  koordynowanie  zespołów 

morfologiczno–czynnościowych  od  receptorów  do  kory  mózgowej  i  od  kory  mózgowej  do 

efektorów.

Wyróżnić można dwie zasadnicze grupy procesów neurofizjologicznych związanych z mową

i głosem:

− procesy  aferentne  warunkujące  impresję  mowy,  pozwalające  na  percepcję  informacji 

zmysłowych niezbędnych dla  zrozumienia  mowy i  głosu,  to  jest  sygnałów słuchowych, 

wzrokowych i kinestetycznych,

− procesy  eferentne  pozwalające  na  ekspresję  mowy  poprzez  wytwarzanie  za  pomocą 

narządów mowy i  głosu dźwięków mowy, a  za pomocą kończyn, głównie ręki,  znaków 

pisanych wyrażających odpowiednie symbole znaczeniowe.
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Mówienie  wymaga  bardzo  kompleksowego  planowania  i  precyzyjnego  koordynowania 

narządów mowy i głosu oraz sprawnie działającego aparatu oddechowego.

W okresie  mutacji,  która  pojawia  się  zwykle  między  12  a  14  rokiem  życia,  dochodzi  do 

szybkiego wzrostu szkieletu chrzęstnego i mięśni krtani.  Dotychczas wypracowane mechanizmy 

fonacyjne nie odpowiadają już nowym warunkom.

U chłopców stwierdza się przekrwienie błony śluzowej krtani i więzadeł głosowych, gwałtowny 

wzrost  chrząstki  tarczowatej  i  uwypuklenie  jej  do  przodu,  wydłużenie  i  pogrubienie  więzadeł 

głosowych, pojawienie się w czasie fonacji tak zwanego trójkąta mutacyjnego – trójkątnej szczeliny 

między więzadłami głosowymi w odcinku tylnym. Głos załamuje się lub też przeskakuje z niskiego 

rejestru,  już  męskiego,  do  wysokiego,  jeszcze  chłopięcego;  jest  chrypliwy  i  szorstki.  Mutację 

przechodzą  również  w  okresie  pokwitania  dziewczynki,  z  tym  że  zmiany  anatomiczne  krtani

i  akustyczne  głosu są  u  nich  bardzo słabo zaznaczone.  U kobiet  w ostatnich  miesiącach ciąży

i  w okresie  przedmenstruacyjnym można obserwować  nieznaczne  przekrwienie  błony śluzowej 

krtani i więzadeł głosowych oraz minimalną zmianę barwy głosu.

W okresie dojrzałości płciowej głos zarówno mężczyzn jak i kobiet cechuje się pełnią brzmienia 

i jest w stanie podołać nawet dużym wysiłkom związanym z wykonywaniem pracy zawodowej, 

stwierdzić mogą to osoby pracujące na co dzień swoim głosem: nauczyciele, prezenterzy radiowo-

telewizyjni, sprawozdawcy sportowi, śpiewacy itp.

Wraz  ze  starzeniem  się,  ze  zmianami  inwolucyjnymi,  między  innymi  zanikiem  funkcji 

gruczołów płciowych,  czynność  fonacyjna  krtani,  jej  mięśni  ulega  zmianom.  Głos  traci  pełnię 

brzmienia, staje się drżący i słabszy. Zawęża się skala głosu, niekiedy do kilku tonów. U mężczyzn, 

na skutek zaniku mięśni głosowych, głos może podwyższać się nienaturalnie. U kobiet w okresie 

klimakterium  dochodzi  do  wirylizacji  głosu,  to  jest  jego  obniżenia  się  i  do  upodobnienia  się 

czasami do głosu męskiego.

Zaburzenia  głosu  mogą  mieć  różne  podłoża  i  różny  charakter.  Do  jednych  z  nich  należą 

zaburzenia głosu uwarunkowane genetycznie. W wyniku odchyleń w budowie chromosomu 5 – 

braku  krótkiego  ramienia  B  –  oprócz  objawów  wieloukładowego  uszkodzenia  występuje

u noworodków zburzenie głosu tzw. krzyk kota. Do innych należą wrodzone zaburzenia głosu. Są 

one  następstwem:  asymetrii  krtani,  bruzdy  głośni,  bruzdy  fałdu  głosowego,  bruzdy  przepony 

krtaniowej.  Laryngoskopowo  obserwuje  się  nadmierne  i  niecelowe  ruchy  więzadeł  głosowych,

a nawet ostre i przewlekłe stany zapalne krtani. Zaburzenia głosu przejawiają się w postaci chrypki 

i w szybkim męczeniu się głosu. Z wyjątkiem przypadków przepony krtaniowej, która wymaga 

przeprowadzenia  zabiegu  operacyjnego,  w  pozostałych  przypadkach  stosuje  się  rehabilitację 

foniatryczno-logopedyczną. 
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Innymi zaburzeniami w mowie, głosie i języku są zaburzenia funkcji  gruczołów płciowych, 

które występują w przypadkach zaburzeń o podłożu endokrynologicznym. Należy tu wymienić:

− brak mutacji - u osobnika eunuchoidalnego bądź też na skutek kastracji dokonanej przed 

okresem pokwitania dochodzi do zaburzeń rozwojowych krtani, stąd i do utrzymywania się 

głosu chłopięcego,

− niepełną,  niedokończoną  bądź  przedłużającą  się  mutację  jako  skutek  opóźnionego 

dojrzewania płciowego. Niezmutowany głos utrzymuje się nierzadko do 20 roku życia bądź 

przechodzi w głos fistułowy, osiągając później górną granicę głosu męskiego,

− wczesną mutację pojawiającą się czasami pomiędzy 2 a 3 rokiem życia. Ma ona podłoże 

czynnościowe bądź organiczne, na przykład: rozrastające się guzy mózgu,

− mutację  perwersyjną  pojawiającą  się  u  dziewcząt  w  okresie  dojrzewania.  Dochodzi 

wówczas do takich zmian anatomicznych w krtani jak u chłopców w okresie mutacji. Głos

u dziewcząt może obniżyć się do skali głosu męskiego,

− obniżenie głosu kobiecego do głosu męskiego (nawet do basowego) w przypadkach guzów 

jajników. Zabieg chirurgiczny może wywołać objawy znamienne dla okresu klimakterium,

− obniżenie głosu kobiecego do skali głosu męskiego, nawet basowego, na skutek stosowania 

w różnych postaciach androgennych hormonów, anabolików, sterydów. Czasami występują 

nieodwracalne zmiany już po pierwszej ich dawce,

− przy zaburzeniach funkcji przysadki mózgowej – jej części wydzielniczej – głos staje się 

wówczas niski, chrypliwy, „jak z beczki”, na skutek znacznego wydłużenia się i pogrubienia 

więzadeł głosowych, powiększenia rozmiarów całej krtani i jam rezonacyjnych. U kobiet 

głos przybiera położenie głosu męskiego,

− w niedoczynności  gruczołu tarczycy w pierwszej kolejności  pojawia się  chrypka,  niższe 

położenie  głosu,  zawężenie  jego  skali,  zmęczenie  głosowe,  skrócenie  czasu  fonacji. 

Podobne jakościowo,  ale  bardziej  wyraziste,  zmiany w głosie  zachodzą w upośledzeniu 

umysłowym,

− w  nadczynności  gruczołu  tarczycy  w  związku  ze  zmniejszoną  siłą  mięśni  głosowych 

zauważa się małe natężenie głosu, dystonowanie, drżenie, szybkie męczenie się głosu,

− w zaburzeniach funkcji nadnerczowych na pierwszy plan wysuwa się adynamia mięśniowa, 

która powoduje szybką nużliwość mięśni głosowych, chrypkę, a nawet afonię.

Częstymi zaburzeniami powodującymi zniekształcenia naszej mowy i głosu są uszkodzenia 

nerwów krtaniowych. Uszkodzenie pnia nerwu błędnego powyżej odgałęzienia nerwu krtaniowego 

górnego  powoduje,  obok  innych  objawów,  jednostronne  porażenie  wszystkich  mięśni 

wewnętrznych krtani, co znajduje odbicie w tak zwanym „trupim ułożeniu” więzadła głosowego. 
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Uszkodzenie  umiejscowione  poniżej  tego  odgałęzienia,  ale  powyżej  nerwu  wstecznego,  daje 

porażenie jednostronne mięśni zaopatrywanych przez nerw krtaniowy dolny.

Na  skutek  uszkodzenia  nerwu  krtaniowego  górnego  dochodzi  do  porażenia  mięśnia 

pierścienno-tarczowego.  Więzadło  głosowe  przybiera  wówczas  skośne  ustawienie.  Uszkodzenie 

takie może wystąpić w wyniku różnych urazów czy toksycznych zatruć. Pojawiają się w takich 

przypadkach  zaburzenia  fonacyjne,  występuje  obniżenie  położenia  i  zawężenie  skali  głosu, 

skrócenie czasu fonacji, monotonia, niemożność głośnego mówienia.

Zapalenie  nerwu  krtaniowego  górnego  może  nastąpić  na  skutek  infekcji  wirusowej, 

przeważnie grypy. Przejawia się to w objawach zmęczenia głosowego, zawężenia skali głosu. 

Uszkodzenie  jednostronne  nerwu  krtaniowego  dolnego  prowadzi  do  przyśrodkowego 

ustawienia  porażonego  więzadła  głosowego,  obustronnego  zaniku  napięcia  brzegów  więzadeł 

głosowych,  stąd  niemożność  wykształcenia  wysokich  tonów.  Pierwotny  obraz  krtani  przy 

uszkodzeniu  nerwu  krtaniowego  dolnego  zatraca  swój  charakter  na  skutek  zmian 

zwyrodnieniowych, czego wynikiem jest różnorodne położenie więzadeł głosowych, różnorodny 

kształt głośni, a tym samym skomplikowany obraz zaburzeń głosowych.

Podobny stan do porażenia krtani spotyka się w zapaleniu stawu pierścienno–nalewkowego 

lub w jego usztywnieniu jako część obrazu ostrego lub przewlekłego zapalenia wielostawowego. 

Opisywany  stan  występuje  w  takich  chorobach  jak  rzeżączka,  kiła,  dur  brzuszny,  gruźlica

i towarzyszy temu w wielu wypadkach dysfagia.

Zaburzenia głosu mogą również występować w wyniku uszkodzenia opuszki. Do takiego 

uszkodzenia może dojść w przebiegu chorób naczyniowych, zwyrodnieniowych, nowotworowych, 

toksycznych,  infekcyjnych  i  innych.  W  zależności  od  umiejscowienia  i  rozmiarów  procesu 

chorobowego  powstają  różne  naprzemienne  objawy  ubytkowe  ujmowane  w  zespoły  kliniczne,

w  których  nierzadko  występuje  niedowład  lub  bezwład  mięśni  krtani,  który  doprowadza  do 

zaburzeń głosowych w postaci chrypki i bezgłosu.

Do dość częstych zaburzeń głosu i mowy dochodzi również po urazach krtani. Pośrednie

i bezpośrednie urazy krtani stanowią przyczynę różnopostaciowych uszkodzeń aparatu głosowego, 

a następnie – różnych zaburzeń funkcji głosowych. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą: 

urazy  rusztowania  chrzęstnego,  zamknięte  urazy  krtani,  złamania  lub  zwichnięcia  chrząstki 

pierścieniowatej,  wykrwawienie  do  stawu  pierścienno-nalewkowego  lub  więzadeł  głosowych,

co  w  konsekwencji  powoduje  ograniczanie  ruchomości,  wytwarzanie  się  zrostów,  blizn  itp. 

Zaburzenia mogą mieć różny charakter w zależności od wielkości i jakości uszkodzenia: począwszy 

od lekkiej chrypki, przez zmniejszenie natężenia i skali głosu, skróconego czasu fonacji, na afonii 

skończywszy.  Podczas  wielu  wypadków  komunikacyjnych  lub  przy  rozwijającej  się  chorobie 
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nowotworowej  krtani,  często dochodzi  do całkowitego usunięcia  narządu głosowego w całości,

a  w  konsekwencji  do  pozbawienia  człowieka  funkcji  mowno–głosowej.  Po  operacji  pacjent 

posługuje  się  pseudoszeptem,  tzn.  mową  spółgłoskową,  która  powstaje  dzięki  wytwarzaniu 

zwiększonego ciśnienia w jamie gardłowo-ustnej.

Istnieją  również  czynnościowe  zaburzenia  głosu  i  mowy.  Po  tym pojęciem rozumie  się 

zaburzenia,  przy  których  laryngoskopowo  narząd  głosowy  nie  wykazuje  oznak  chorobowych. 

Dzieli się je na fonoponozy i fononeurozy. Fonoponozy to mechanicznie powstałe zaburzenia głosu 

na skutek niefizjologicznej funkcji: oddechowej, mięśni fonacyjno-artykulacyjnych, nadmiernego 

nieekonomicznego  obciążania  narządu  głosowego.  Zaburzenia  te  powstają  u  nadmiernie 

krzykliwych dzieci, u osób pobudliwych skłonnych do wybuchu złości, eksploatujących nadmiernie 

swój narząd głosowy. Objawem tych zaburzeń jest chrypka i zmiękczenie głosowe. Fononeurozy

są to zaburzenia powstałe  na podłożu psychosomatycznym. Wegetatywne i  neurotyczne objawy

w  tych  zaburzeniach  nie  są  rzadkością.  Chorzy  skarżą  się  na  łaskotanie  w  gardle,  parestezje 

krtaniowe, występuje chrząkanie, ucisk w dole szyjnym, nadmierne lub niedostateczne wydzielanie 

śliny. 

Bardzo  dużo  zaburzeń  mowy,  głosu  i  języka  występuje  przy  procesach  chorobowych 

pochodzenia ośrodkowego. W zaburzeniach rzekomoopuszkowych głos jest monotonny, nosowy. 

Artykulacja  głosek  na  skutek  objawów  kurczowych  mięśni  jest  wybuchowa,  szybka,  zatarta.

W chorobie Parkinsona w zakresie aparatu fonacyjno-artykulacyjnego występuje sztywność mięśni, 

głos  jest  monotonny,  o  zabarwieniu  nosowym,  mniej  dźwięczny  i  o  mniejszym  natężeniu.

W  pląsawicy  Huntingtona  ruchy  mimowolne  obejmują  między  innymi  mięśnie  krtani,  co 

uwidacznia się w nagłych mimowolnych skurczach. Głos jest wówczas niski, chrypliwy, a mowa 

staje się męczliwa. W uszkodzeniach móżdżku następstwem zaburzeń mięśni, także i mięśni krtani, 

jest monotonia głosu i rytmiczne przerywanie fonacji, stąd mowa staje się skandowana. Podobne 

objawy obserwować możemy przy  stwardnieniu  rozsianym,  gdzie  następuje  również  rytmiczne 

przerywanie fonacji, zaburzenia oddychania, spowolnienie i monotonność mowy. Jeszcze większe 

zaburzenia  obserwuje  się  przy  chorobie  SLA,  która  doprowadza  do  bardzo  dużych  zaburzeń 

artykulacyjnych,  skróconego  czasu  fonacji,  do  całkowitej  niemożności  mówienia,  połykania

i oddychania. 

Ogniskowe  uszkodzenia  mózgu  powodują  dezintegrację  wielu  czynności  psychicznych 

takich  jak  między  innymi:  zaburzenia  czynności  motorycznych,  zakłócenia  wzrokowego  lub 

dotykowego spostrzegania, destrukcję czynności pamięciowych. Jednak spośród zaburzeń różnych 

czynności  psychicznych  przedmiotem  najbardziej  wnikliwych  i  wszechstronnych  badań

są zaburzenia mowy typu afatycznego. Wynika to z faktu, iż mowa w życiu ludzkim, jako środek 
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porozumiewania  się  językowego,  odgrywa  niezmiernie  doniosłą  rolę,  a  jej  zaburzenie  wynikłe

z uszkodzenia mózgu jest szczególnie dotkliwym kalectwem, które w znacznym stopniu pozbawia 

człowieka  uczestnictwa  w  życiu  społecznym.  Przyczyny,  powodujące  uszkodzenia  korowych 

struktur mózgu, mogą być różne: skrzepy w naczyniach krwionośnych, wylew krwi do mózgu, 

obrzęki  pourazowe,  wywołujące  zakłócenia  w  odżywianiu  mózgu,  niedokrwienie  mózgu, 

nowotwory, ropnie, glejaki, tętniaki. Uszkodzenia mogą mieć charakter ogniskowy, jeśli dotyczą 

tylko pewnych ograniczonych części mózgu, lub rozlany, gdy obejmują znaczną przestrzeń. Mogą 

one  być  odwracalne  i  nieodwracalne.  Zaburzeniom  afatycznym  występującym  w  takich 

przypadkach  towarzyszy  często:  agnozja,  apraksja,  anomia,  agrafia,  perseweracje,  akalkulia, 

zaburzenia semantyczne,  zaburzenia słuchowe, zaburzenia motoryczne,  dyslalia,  alalia,  dysartria

i anartria.

Do innych przyczyn wywołujących afatyczne zaburzenia i zachowania  możemy zaliczyć 

procesy zwyrodnieniowe, takie jak: choroba Alzheimera,  choroba Picka,  pierwotnie postępująca 

afazja, u dzieci zespół Retta, zespół Landaua-Kleffnera. Bardzo często obserwujemy zaburzenia 

wyższych czynności  korowych, takich jak: zaburzenia pamięci,  zaburzenia  uczuć i  zachowania, 

zaburzenia  procesów  myślowych  i  intelektu,  zaburzenia  złożonych  czynności  ruchowych, 

zaburzenia orientacji przestrzennej itp.

Reasumując  powyższe  przykłady  różnych  zachowań  językowych  i  niejęzykowych 

chciałbym  przytoczyć  za  prof.  Stanisławem  Grabiasem:  „aby  człowiek  mógł  bez  przeszkód 

uczestniczyć w komunikacji językowej, musi mieć do dyspozycji pewnego rodzaju kompetencje 

oraz pewnego typu sprawności. Trzeba podkreślić, że owe kompetencje i sprawności stanowią dwie 

strony tego samego zjawiska. 

Wzajemnie się warunkują tak, że kompetencje, które są wiedzą, nie mogą się pojawić w umyśle 

ludzkim bez  określonych sprawności.  Pewne  sprawności  zaś,  przynajmniej  te,  które  przyjmują 

postać realizacyjnych umiejętności, nie ujawniają się bez nabytych wcześniej kompetencji.”
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Rozwój kompetencji fonologicznej i fonetycznej a wady wymowy

1. Rozwój percepcji dźwięków mowy – przegląd stanowisk badawczych

Wiele  miejsca  w  ostatnich  latach  zajmują  badania  nad  rozwojem  fonologicznej  strony 

języka. Wiedza na temat postrzegania, przyswajania i doskonalenia systemu fonologicznego języka 

jest  niezbędnym  elementem  oceny  rozwoju  mowy  i  artykulacji.  Wymowa  dziecka  staje  się 

odzwierciedleniem wymowy  dorosłych  w  wyniku  kilkuletniego  procesu  rozwojowego.  Rozwój 

kompetencji  fonologicznej  zależy  od  przebiegu  procesów  neurofizjologicznych  zachodzących

w centralnym układzie  nerwowym.  Na ich  prawidłowość  mają  wpływ wrodzone  indywidualne 

cechy  dziecka  oraz  oddziaływanie  środowiska.  Cechą  rozwoju  fonologicznego  jest  etapowość. 

Znajomość fonologii  dziecięcej pozwala na wykrycie  zaburzeń rozwojowych i  podjęcie  działań 

terapeutycznych. W rozważaniach na temat fonologii najwłaściwsze wydaje się szerokie rozumienie 

tego  pojęcia,  prezentowane  również  w  teoriach  lingwistycznych,  i  traktowanie  fonologii  jako 

„dziedziny wiedzy obejmującej wszystkie aspekty dźwiękowej strony języka, nawet te z pozoru 

oderwane od systemu językowego i zwyczajowo uważane za paralingwistyczne, jak tempo mowy

i barwa głosu mówcy”1.

Na kompetencję fonologiczną składa się znajomość systemu fonologicznego języka, czyli 

jego cech strukturalnych oraz reguł ich stosowania,  oraz umiejętność wykorzystania  tej  wiedzy

w procesie tworzenia wypowiedzi. Kompetencja fonologiczna jest częścią kompetencji językowej, 

kształtującą się po wstępnym procesie nabywania języka. Proces rozwoju fonologicznego dziecka 

polega na doskonaleniu umiejętności wyodrębniania w percypowanym przekazie słownym coraz 

mniejszych jego elementów. W początkowym etapie dziecko odbiera warstwę prozodyczną mowy, 

następnie  w  słyszanym  tekście  wyodrębnia  frazy,  słowa,  elementy  śródsylabowe  i  wreszcie 

fonemy2.  Za  podstawową  jednostkę  w  procesie  percepcji,  szczególnie  percepcji  dziecięcej, 

uznawana  jest  sylaba.  Sylaba  jest  „atomem”  w  tworzeniu  mowy3.  Sylaba  jest  podstawowym 

elementem gaworzenia, daje początek komunikacji językowej, odpowiada za rytm wypowiedzi oraz 

tworzy rymy. Dość wcześnie u dzieci rozwija się umiejętność analizy i syntezy sylabowej. 

1 P. Łobacz, Polska fonologia dziecięca, Energeia, Warszawa 1996, s. 13.
2 G. Krasowicz-Kupis, Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu dzieci 6-, 9-letnich, UMCS, Lublin, 1999, s.121.3 P. Łobacz, dz. cyt., s. 25.
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Teoretycy  przedmiotu  w  analizie  nabywania  przez  dziecko  systemu  fonologicznego 

koncentrują  się  na  kolejności  pojawiania  się  dźwięków reprezentatywnych dla  danego języka.  

P. Łobacz zwraca uwagę na następujący problem: nabywanie systemu fonologicznego przez dzieci 

było opisywane, i jest nadal, w kategoriach segmentalnych (tj. jako nabywanie fonemów), pomimo 

że fonem nie jest podstawową jednostką percepcji. W wieku 12-36 miesięcy prymarną jednostką 

[…] jest  wyraz,  którego całościowa reprezentacja  fonologiczna,  niepodzielna,  nie  powinna być 

rozpatrywana w kategoriach segmentów4.

Współczesna  fonologia  poszukuje  naukowych  podstaw  kształtowania  się  systemu 

językowego. Współistnieje w niej kilka nurtów, wśród których można wyróżnić trzy zasadnicze 

grupy:

1. Fonologia generatywna.

2. Fonologia naturalna.

3. Konstruktywizm.

Fonologia  generatywna  zakłada  doskonałość  percepcji  mowy  dorosłych  przez  dziecko  od 

najwcześniejszych etapów życia. Wymowa dorosłego człowieka stanowi wzorzec, na bazie którego 

kształtuje  się  wymowa  dziecka.  Teoria  sformułowana  przez  Smitha  zakłada,  że  fonologiczne 

reprezentacje wyrazów dziecka zgodne są z wymową osób dorosłych, a różnice pomiędzy wymową 

dorosłych i  dzieci  nie  są  skutkiem artykulacyjnych czy percepcyjnych niedoskonałości,  a  tylko 

brakiem umiejętności właściwego wykorzystania przez dzieci własnych artykulacyjnych zdolności. 

W przypadku odegrania dziecku z taśmy magnetofonowej jego własnej wymowy, dziecko jej nie 

akceptuje,  co  oznacza,  że  jego  realizacja  nie  jest  zgodna  z  własnymi  reprezentacjami 

fonologicznymi. W trakcie weryfikacji własnej teorii Smith uznał, że odbiór mowy przez dziecko 

nie  jest  perfekcyjny  od  chwili  urodzenia,  a  doskonali  się  w  miarę  upływy  czasu  i  kontaktu

z  językiem.  Obserwowane  są  zmiany  we  wzorcach  wymowy  zachodzące  wraz  z  rozwojem 

fonologicznym. Generatywiści przyjęli teorię Chomskiego o istnieniu wrodzonych, uniwersalnych 

procesów nabywania języka. Uznali, że niektóre aspekty systemu fonologicznego, np. zachowanie 

się toru głosowego, przyswojone są przez dziecko od razu dzięki jego wrodzonym predyspozycjom, 

natomiast pozostałe doskonalone są w procesie ontogenezy5. 

Nurt  naturalistyczny w fonologii  dziecięcej  rozpoczęły prace Stampe’a.  Teoria  ta  przyjmuje 

istnienie  uniwersalnych,  wrodzonych  wzorców  mowy  funkcjonujących  jako  pierwotny  system 

dziecka, który stopniowo podlega ograniczeniom na skutek języka otoczenia. Zdolność mówienia 

4 P. Łobacz, Polska fonologia dziecięca, Warszawa 1996.
5 P. Łobacz, dz. cyt., s. 35.
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ma charakter wrodzony i wszystkie dzieci rozpoczynają rozwój własnej mowy od takiego samego 

początku, którym jest tworzenie prostych sylab CV (C-spółgłoska, V-samogłoska) i ich sekwencji. 

Rozwój  fonologiczny  polega  na  stopniowym odstępowaniu  od  wzorców wrodzonych  na  rzecz 

specyficznych cech danego języka. Fonologia naturalna zakłada płynne i stopniowe przechodzenie 

od etapu gaworzenia do wypowiedzi językowych. Procesom wrodzonym towarzyszy zbiór reguł, 

który wraz z rozwojem języka ulega rozszerzeniu6. Ciekawe spostrzeżenie zanotował w swoich 

obserwacjach rozwoju mowy córki L. Kaczmarek: „Te wszakże spółgłoski, które znajdujemy chyba 

we wszystkich językach świata, Urszulka, jak i inne dzieci, opanowuje w zupełności, te zaś, które 

wyróżniają język polski od innych, udają jej się oporniej”.7 Zarówno fonologia generatywna jak

i naturalistyczna zakłada poprawność percepcji mowy dorosłych przez dziecko już we wczesnych 

etapach jego rozwoju.

Reprezentanci  konstruktywizmu  są  natomiast  zwolennikami  poglądu  o  stopniowym 

kształtowaniu się wzorców fonologicznych, a długotrwałość tego procesu uzależniali od poziomu 

percepcji. W swojej teorii I. Menn i E. Matthei zakładają, że dziecko aktywnie konstruuje system 

fonologiczny.  Jedną  z  głównych  tez  tego  nurtu  jest  twierdzenie,  że  nabywanie  fonologii  jest 

wynikiem  aktywnego  odkrywania  przez  dziecko  wzorców  w  języku,  który  słyszy.  Istotą 

konstruktywizmu jest  pogląd o magazynowaniu przez dziecko informacji  o charakterystycznych 

cechach  języka  dorosłych,  a  następnie  tworzenie  odpowiednich  dla  jego  rozwoju  form 

dźwiękowych. Dziecko potrafi wynaleźć zbiór reguł fonologicznych, które umożliwią tworzenie 

fraz i słów dostosowanych do jego możliwości artykulacyjnych, a jednocześnie rozpoznawalnych 

przez otoczenie, odpowiadających zasłyszanemu wzorcowi. Wraz z wiekiem doskonali się poziom 

percepcji i realizacji8.

W okresie  kształtowania  się  umiejętności  różnicowania  dźwięków mowy język,  którym 

posługują  się  osoby  z  otoczenia,  wpływa  na  rozróżniane  przez  dziecko  kontrasty  fonetyczno-

fonologiczne: stabilizują się i utrwalają kontrasty właściwe językowi ojczystemu, a pozostałe jako 

nieistotne w procesie komunikacji językowej, bez przypisywanego im znaczenia, przestają pełnić 

rolę bodźca mogącego uruchamiać reakcję. Dzięki funkcji  pamięci dźwięków mowy tworzą się 

wyobrażenia poszczególnych jednostek. Rozwój funkcji recepcji i rozróżniania dźwięków mowy 

uwarunkowany  jest  głównie  biologicznie,  na  doskonalenie  się  zaś  różnicowania  i  pamięci 

dźwięków mowy wpływają w decydującym stopniu doświadczenia językowe.  Linia  rozwojowa 

przebiega  od  wzorców  słuchowych  o  charakterze  globalnym  do  wzorców  o  charakterze 

6 P. Łobacz, dz. cyt., s. 38.
7 L. Kaczmarek, Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań 1953, s. 31.
8 P. Łobacz, dz. cyt., s. 43.
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strukturalnym.  Doskonali  się  zdolność  odbioru  jednostek  o  coraz  bardziej  skomplikowanej 

strukturze  fonetyczno-fonologicznej.  Końcowym  efektem  tego  procesu  jest  odkrycie  istnienia 

fonemu, co stanowi pierwszy krok w budowaniu świadomości fonemowej9.

Nabywanie przez dziecko kompetencji fonologicznej jest stopniowe i rozłożone w czasie. 

Okres kształtowania się systemu fonologicznego wyznacza tempo opanowania zasobu fonemów 

danego języka. Wraz z opanowaniem języka ojczystego w zakresie mówienia, czytania i pisania 

może zakończyć się zasadniczy etap rozwoju fonologicznego. Jednakże dalszy rozwój świadomości 

fonologicznej  następuje  przez  kontakt  z  odmianami  języka  (dialektami)  oraz  naukę  języków 

obcych.

2. Słuch fonologiczny

Z  procesem  nabywania  kompetencji  fonologicznej  nierozerwalnie  łączy  się  słuch 

fonologiczny. Słuch fonologiczny jest  sprawnością percepcji,  która  warunkuje kształtowanie się 

kompetencji  i  sprawności  fonologicznej.  W  najszerszym,  neurofizjologicznym  ujęciu,  słuch 

fonologiczny  uznawany  jest  za  zdolność  wyodrębniania,  rozpoznawania  i  kontrolowania  (na 

poziomie  wypowiedzi  własnej)  elementów  segmentalnych  i  prozodycznych  dźwiękowej 

płaszczyzny języka.

Z  zestawienia  Lipińskiej10 dokonanego  na  podstawie  literatury  przedmiotu  wynika,  że 

definicje  językoznawcze łączą słuch fonologiczny z  umiejętnością  wyodrębnienia  fonemu (jako 

zespołu  cech  dystynktywnych),  a  opracowania  psychologiczne  odnoszą  tę  zdolność  do 

różnicowania i rozpoznawania dźwiękowej struktury języka.

W polskich opracowaniach spotykamy bogatą terminologię, wyodrębniającą takie pojęcia, 

jak słuch fonologiczny, fonetyczny, fonematyczny, fonemowy, mowny, przy czym nie wszystkie te 

terminy traktowane są synonimicznie.

Termin „słuch fonematyczny” został  wprowadzony do polskiej  nauki  na podstawie prac 

neuropsychologa i neurolingwisty – A. Łurii. Łuria napisał m. in.: „Jeśli system fonologiczny opiera 

się  na  wyodrębnieniu  i  przeciwstawieniu  sobie  znaczących  cech  mowy  ekspresyjnej  i  na 

organizowaniu  fonemów,  to  jest  oczywiste,  że  analiza  dźwięków  mowy  musi  opierać  się  na 

mechanizmach korowych analizatora słuchowego, przy współudziale analizatora kinestetycznego

i  ruchowego.  Po  uszkodzeniu  korowej  reprezentacji  analizatora  słuchowego  zostaje  zaburzona 

9 A. Domagała, U. Mirecka, Słuch fonemowy, [w:] Logopedia, T. 29, Lublin 2001, s. 68.
10 A. Lipińska , O definicjach słuchu fonematycznego, [w:] Materiały dydaktyczne dla logopedów, (red.) J. Wójtowicz, 
Warszawa 1987.
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możliwość wyodrębniania istotnych cech dźwięków oraz syntetyzowania ich w stałe fonemy; oto 

dlaczego  zaburzenie  słuchu  fonematycznego  jest  właśnie  podstawowym  objawem  uszkodzenia 

tylnej części górnego zawoju skroniowego”11.

I.  Styczek  słuchem  fonematycznym  nazywa  „umiejętność  różnicowania  najmniejszych 

elementów składowych wyrazów,  czyli  fonemów.  Słuch  fonematyczny jest  także  umiejętnością 

utożsamiania  różnych  wymówień  głoski.  Rozróżnianie  oraz  utożsamianie  głoski  jest  możliwe 

dzięki pewnym stałym i istotnym jej cechom, tzw. cechom dystynktywnym12.

J.  T.  Kania  pod  pojęciem  słuch  fonematyczny  rozumie  umiejętność  oceny  bodźców 

akustycznych  z  punktu  widzenia  potrzeb  komunikacji  językowej,  tj.  umiejętność  percypowania 

(wyodrębniania  oraz  identyfikowania)  elementów  fonologicznie  relewantnych  (istotnych), 

pomijania  zaś  cech  dla  procesu  porozumiewania  się  redundantnych  (nieistotnych)13.  Kania 

podkreśla  celowość  użycia  określeń:  wyodrębnianie  i  identyfikowanie.  Pierwsze  odnosi  się  do 

analizy i powiązanej z nią syntezy, drugie do różnicowania dźwięków mowy14.

B. Rocławski, analizując podejście A. R. Łurii, stwierdza, że „przymiotnik fonematyczny 

może być w pełni zastąpiony przymiotnikiem fonologiczny, a ten kieruje nas w stronę fonologii

i fonemu”. Jednocześnie stanowczo zaznacza, że zgodnie z koncepcją A. R. Łurii proces analizy

i  syntezy  na  poziomie fonematycznym (fonologicznym) nie  odnosi  się  do  analizy wyrazów na 

fonemy (głoski) i syntezy z fonemów (głosek)15. 

W  ujęciu  szczegółowym,  odnoszącym  się  do  zjawiska  fonemu,  słuch  fonologiczny 

utożsamiany jest ze słuchem fonemowym. Zgodnie z ta koncepcją B. Rocławski definiuje: „Słuch 

fonemowy  jest  to  zdolność  do  kwalifikowania  wyróżnionych  z  potoku  mowy  głosek  jako 

przynależnych do określonych, fonologicznie zdeterminowanych klas głosek”.  Zaburzenia słuchu 

fonemowego mogą być spowodowane brakiem tej umiejętności lub zakłóceniem w kwalifikowaniu 

jakichś głosek16.

Zadanie wyznaczenia operacyjnej definicji  słuchu fonemowego, użytecznej  dla  diagnozy

i  terapii  logopedycznej,  podjęły  A.  Domagała  i  U.  Mirecka.  Autorki  zhierarchizowały

i  uporządkowały  pojęcia  funkcjonujące  dotąd  w  literaturze  przedmiotu  zamiennie.  Najszersze 

11 A. Łuria, Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki – wybór prac (red.) M. Klimkowski, Warszawa 1976.
12 I. Styczek, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa 1982, s. 6.
13 J. T. Kania, Szkice logopedyczne, Lublin 2001, s. 94.
14 J. T. Kania, dz. cyt., s. 95.
15 B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny – teoria i praktyka, Gdańsk 1995, s. 20.
16 B. Rocławski, dz. cyt. s. 8.
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znaczenie przypisane zostało pojęciu „słuch mowny”.

Słuch mowny jest to zdolność odbioru dźwięków mowy, dla której istotne są: 

- recepcja dźwięków (zjawisko równoważne ze słyszeniem),

- rozróżnianie dźwięków,

- różnicowanie dźwięków,

- pamięć dźwięków.

W ramach słuchu mownego wyodrębnione zostały:

1. Zdolności warunkujące opanowanie systemu fonologicznego:

- słuch fonemowy (w aspekcie segmentalnym systemu fonologicznego),

- fonologiczny słuch prozodyczny (w wymiarze suprasegmentalnym).

2. Zdolności stanowiące o odbiorze informacji pozasystemowych:

- fonetyczny słuch segmentalny (słuch głoskowy),

- fonetyczny słuch prozodyczny (odnoszący się do konwencjonalnych cech struktury 

jednostek suprasegmentalnych właściwych językowi polskiemu).

Relacje między słuchem mownym a słuchem fonemowym określono w następujący sposób:

I. Słuch fonemowy jest jednym z rodzajów słuchu mownego.

II. Słuch  fonemowy  oraz  fonologiczny  słuch  prozodyczny  to  dwa  różne  rodzaje  zdolności 

słuchowych,  ale  pełniące  te  same  role:  służą  kształtowaniu  systemu fonologicznego

w umyśle, a następnie jego funkcjonowaniu w procesie komunikacji językowej.

III. Słuch fonemowy odnosi się do wszystkich cech i jednostek języka, które są konstytutywne 

dla systemu fonologicznego – określa zdolność odbioru dźwięków mowy w aspekcie 

segmentalnym.

Wyraźne wyodrębnienie słuchu fonemowego i fonologicznego słuchu prozodycznego wiąże się 

z  utrwalonym  w  lingwistyce  i  w  logopedii  wyróżnianiem  elementów  segmentalnych

i  suprasegmentalnych  mowy17,  poparte  faktami  z  patologii  mowy,  np.  występowanie  zaburzeń 

prozodii  mowy  przy  braku  zaburzeń  słuchu  fonemowego  przy  uszkodzeniach  prawej  półkuli 

mózgu. Jednakże w aspekcie rozwojowym relacje między tymi dwiema sferami są bardzo złożone, 

17 Substancja foniczna posiada dwie płaszczyzny: segmentalną (stanowią ją głoski) i suprasementalną (prozodyczną). 
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co nakazuje dużą ostrożność w interpretacji zjawisk, zwłaszcza w ontogenezie18.

Zdolność do wyodrębniania i różnicowania dźwięków mowy doskonali się wraz z rozwojem 

dziecka. Badania Lewinej pozwoliły na wyodrębnienie pięciu etapów w procesie kształtowania się 

tej umiejętności19:

1. Przedfonematyczne stadium rozwoju mowy – brak różnicowania dźwięków, nie dostrzega się 

rozumienia mowy ani mowy czynnej dziecka.

2. Początki różnicowania fonemów – zdolności różnicowania najmniej podobnych fonemów, 

nie występuje różnicowanie zbliżonych. Wymowa dziecka jest niepoprawna, dziecko też nie 

odróżnia  wymowy poprawnej  od  niepoprawnej,  zarówno  osób  z  otoczenia  jak  i  swojej 

własnej.

3. Różnicowanie  większości  fonemów  –  zdolność  do  rozróżnienia  wymowy  poprawnej

i niepoprawnej.

4. Przewaga prawidłowej percepcji – równolegle występują uprzednie, nieprawidłowe sposoby 

wymowy, choć przeważają formy poprawne.

5. Zakończenie procesu rozwoju słuchu fonemowego – dziecko potrafi różnicować i poprawnie 

wymawiać wszystkie głoski.

Według autorki badań dwa ostatnie etapy większość dzieci przechodzi w wieku przedszkolnym.

W związku z tym, że w przytaczanych pracach pojęcia dotyczące percepcji słuchowej pojawiały 

się  zamiennie,  dla  potrzeb  niniejszego  opracowania  podjęto  próbę  opisania  zakresu  pojęć 

stosowanych w literaturze. Podstawowym kryterium, jakie zastosowano w poniższej kategoryzacji, 

jest możliwość odniesienia tych pojęć do zadań związanych z diagnozą i terapią logopedyczną.

Słuch mowny: 

- Odbieranie wypowiedzi na poziomie obwodowym (słyszenie).

- Wyodrębnianie  elementów  ciągu  fonicznego  pozwalających  na  identyfikację, 

rozpoznawanie  znaczeń  (frazy,  słowa,  sylaby,  dźwięki  izolowane)  na  poziomie 

korowym.

- Różnicowanie poszczególnych dźwięków i ich miejsca w słowie jako elementów 

istotnych dla znaczenia wypowiedzi (pąk – bąk; oddaj – dodaj).

- Dokonywanie syntezy i analizy słuchowej (zdań, słów, sylab, głosek).
18 A. Domagała, U. Mirecka, Słuch fonemowy, Logopedia T. 30, Lublin 2002, s. 9.
19 J. T. Kania, dz. cyt., s. 96.
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- Zapamiętywanie dźwięków mowy.

- Kontrolowanie słuchowe własnej wypowiedzi. 

Słuch fonologiczny: jest to funkcja zlokalizowana na poziomie korowym, odpowiedzialna za 

kształtowanie kompetencji (wiedzy) i sprawności (umiejętności jej użycia) fonologicznej. W tym 

pojęciu mieści  się zarówno umiejętność wyodrębniania jak i  różnicowania cech fonologicznych 

dźwiękowej  struktury  języka  na  poziomie  segmentalnym  oraz  rozpoznawanie  informacji 

przekazywanych  w  płaszczyźnie  suprasementalnej  (prozodycznej)  na  podstawie  pauz,  rytmu, 

akcentu,  intonacji  mówionego  tekstu.  Słuch  fonologiczny  odpowiada  za  prawidłowy  odbiór

i  rozumienie wypowiedzi, uczestniczy również w procesie budowania wypowiedzi jako funkcja 

kontrolująca ciąg foniczny w płaszczyźnie segmentalnej i suprasegmentalnej. 

Słuch  fonemowy:  słuch  odpowiadający  za  zdolność  wyodrębniania  i  różnicowania 

poszczególnych fonemów w strukturze dźwiękowej języka oraz zakwalifikowanie ich do właściwej 

klasy pod względem znaczeniowym. W wyniku sprawnie  funkcjonującego słuchu fonemowego 

dziecko  posiada  wzorce  prawidłowego  brzmienia  słów,  potrafi  także  dostrzec  błędną  wymowę 

otoczenia. Gdy dorośli zwracają się do dziecka, używając tzw. wymowy dziecięcej, naśladującej 

niedoskonałość artykulacji w sferze motorycznej, zostają pouczeni, że „nie mówi się zaba, tylko 

zaba”. Jednocześnie dorośli  rozpoznają  znaczenie słów wtedy, gdy dziecko zastępuje trudne do 

wymówienia dźwięki łatwiejszymi.  W tym wypadku fonem realizowany jest  przez klasę głosek 

zbliżonych akustycznie, które mogą się wzajemnie zastępować, nie zmieniając znaczenia słowa.

Słuch fonetyczny: zdefiniowana przez B. Rocławskiego zdolność odróżniania głosek i zjawisk 

prozodycznych mowy. Jest ściśle związany ze słuchem muzycznym20. Słuch fonetyczny umożliwia 

dostrzeganie  cech fizycznych dźwięku oraz  jego identyfikację,  gdy wymawiany jest  w różnym 

tempie, z różnym natężeniem, nawet szeptem, przez głosy o różnej barwie. Pozwala na zauważenie 

zmian w intonacji  i  akcencie.  Umożliwia także rozpoznanie słów w przypadku zmiany miejsca 

artykulacji  głosek,  dzięki  czemu  ułatwia  eliminowanie  zniekształceń  głosek  w  wymowie.  Od 

sprawności w zakresie słuchu fonetycznego zależy wyrazistość i piękno mowy.

Słuch  fonologiczny  (fonematyczny)  jest  funkcją  warunkującą  rozumienie  mowy 

zlokalizowaną  na  poziomie  centralnym  mechanizmu  mowy.  Deficyty  w  zakresie  słuchu 

fonologicznego mogą powodować zaburzenia rozwoju mowy. Jeżeli dziecko nie identyfikuje i nie 

różnicuje dźwięków, może mieć trudności w rozumieniu znaczenia słów oraz w ekspresji werbalnej. 

Wzorce kinestetyczno-ruchowe wytwarzają się właśnie pod kontrolą słuchu fonologicznego. Brak 

tych wzorców lub ich nieutrwalenie jest jedną z przyczyn zaburzeń mowy. 

20 B. Rocławski, dz. cyt., s.26.
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Zaburzenia  słuchu  fonologicznego  mogą  mieć  podłoże  neurologiczne,  mogą  być  także 

uwarunkowane  czynnikami  dziedzicznymi  w  połączeniu  z  determinantami  środowiskowymi. 

Występowanie zaburzeń słuchu fonologicznego wydaje się związane również z płcią z uwagi na 

występującą  u  mężczyzn  wyraźniejszą  specjalizacją  lewej  półkuli  mózgu  w  zakresie  funkcji 

słuchowych. Mniej wyraźna specjalizacja, która ma miejsce u kobiet, wiąże się z większą łatwością 

przejmowania zadań półkuli lewej przez prawą. Zjawisko to ma znaczenie w terapii, gdyż wiąże się 

z lepszą zdolnością kompensacji deficytów21.

3. Fonologia a fonetyka

Wiedza na temat procesu nabywania kompetencji fonologicznej ma istotne znaczenie dla 

praktyki  logopedycznej.  Przy  założeniu,  że  system  fonologiczny  dziecka  jest  niedoskonałym 

odpowiednikiem  systemu  dorosłych  użytkowników  języka,  terapeuta  staje  przed  zadaniem 

doskonalenia tego systemu. Przyjmując koncepcję, że jest to odmiennie funkcjonujący mechanizm 

nabywania  języka,  charakterystyczny  dla  procesu  rozwoju,  logopeda  może  zająć  stanowisko 

obserwatora,  przewodnika.  Istotnym  jest,  czy  uznamy  dany  etap  rozwoju  za  normę,  czy 

dostrzeżemy zjawiska świadczące o patologii.

Aby uniknąć trudności w interpretacji obserwowanych zjawisk z zakresu analizy dźwięków 

mowy, należy podkreślić różnice pomiędzy oceną ich prawidłowości z punktu widzenia fonologii

i fonetyki. 

Fonologia zajmuje się dźwiękami mowy w aspekcie pełnionej przez nie funkcji w procesie 

komunikacji.  Przedmiotem badań fonologii  jest  fonem.  Fonologię  interesują  te  cechy dźwięku, 

które w systemie danego języka służą do przekazywania informacji. 

Fonetyka bada i opisuje dźwięki mowy ze względu na ich właściwości fizyczne, czyli cechy 

artykulacyjne i akustyczne analizowanego dźwięku, skupia się na analizie głoski22. Jest dziedziną 

wiedzy  analizującą  proces  mówienia  w  jego  neurologicznym,  anatomicznym,  fizjologicznym

i  patologicznym  aspekcie,  obejmującą  procesy  słuchowe  i  percepcyjną  klasyfikację  dźwięków 

mowy oraz akustyczny opis artykulacji dziecięcej23.

21 M. Lipowska, dz. cyt., s. 48.
22 D. Ostaszewska, J. Tambor,  Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2002, s. 101.
23  P. Łobacz, op. cit., s. 13.
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Tabela 1 24.

FONOLOGIA FONETYKA
ZAKRES BADAŃ Nauka o systemach 

dźwiękowych języka
Nauka o dźwiękach mowy

PRZEDMIOT BADAŃ Fonem Głoska 
ISTOTA ANALIZY BADAWCZEJ Funkcja dźwięków mowy 

procesie komunikacji
Właściwości fizyczne 
dźwięków mowy

Fonem  to  najmniejsza,  abstrakcyjna,  funkcjonalna  jednostka  systemu  językowego,  nie 

posiadająca własnego znaczenia, lecz służąca do odróżniania elementów znaczeniowych języka. 

Składa  się  z  zespołu  współwystępujących  fonologicznych  cech  dystynktywnych25.  Cechy 

dystynktywne  fonemu  służą  odróżnieniu  go  od  innych  fonemów.  Fonem  może  mieć  kilka 

reprezentacji dźwiękowych. Fonemy są w swej istocie abstrakcyjne. W języku mówionym stają się 

głoskami,  wzajemnie  na  siebie  wpływają,  ulegając  różnorodnym  modyfikacjom  pod  wpływem 

sąsiedztwa fonetycznego (np. upodobnieniom pod względem dźwięczności czy miejsca artykulacji). 

Fonemy  determinują  znaczenie  słowa,  natomiast  głoski  w  obrębie  tej  samej  klasy  mogą  się 

nawzajem zastępować bez wpływu na zmianę treści wypowiedzi.

Fonem,  który  jest  ideą,  abstrakcyjnym,  symbolicznym elementem systemu  językowego, 

istniejącym w umyśle  osoby posługującej  się  danym językiem,  może przybrać  postać  fizyczną 

określaną jako znak językowy. Takim znakiem językowym może być przykładowo:

- głoska (wypowiedziana), 

- litera (napisana),

- znak  alfabetu  Morse’a  (wizualny  układ  kropek  i  kresek  lub  sygnały 

dźwiękowe),

- znak  alfabetu  Braille’a  (sześciopozycyjny  układ  wypukłych  punktów 

rozpoznawanych dotykiem),

- znak alfabetu migowego (układ palców dłoni),

- znak alfabetu flagowego.

Fonem może zostać zrealizowany w dowolny sposób nadający mu formę, lub może zostać 

pominięty w realizacji. Brak realizacji fonemu lub fonemów świadczy o zaburzeniu na poziomie 

24 Opracowanie własne.
25 I. Kamińska-Szmaj (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, 2001.
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fonologicznym. Przyjmując, że fonem może być zrealizowany bądź pominięty, możemy rozważyć 

sposoby jego realizacji w mowie. 

- Fonem może być zrealizowany w postaci głoski, która jest uznana za jego 

dźwiękową reprezentację.

- Fonem może być zrealizowany wadliwie, tzn. w postaci niewłaściwej głoski, 

która wykracza poza pole realizacji danego fonemu.

Przedmiotem zainteresowania logopedii jest realizacja fonemów w postaci dźwięków mowy. 

Do zadań diagnozy logopedycznej należy zadecydowanie, czy sposób realizacji danego fonemu jest 

cechą  danego  etapu  rozwoju  artykulacji,  indywidualną  cechą  nadawcy,  czy  też  zaburzeniem 

wymagającym postępowania korekcyjnego.

Analizie  logopedycznej  poddawane  są  formy  realizacji  fonemu,  czyli  dźwięki  mowy 

nazywane głoskami.  Głoska  jest  fizycznym sposobem realizacji  fonemu wzbogaconym o  takie 

cechy  indywidualne  jak  np.  brzmienie  głosu.  Jest  najmniejszą  cząstką  dźwiękową  języka 

artykułowaną przy określonym, stałym układzie narządów mowy. „Głoska jest zespołem ruchów 

artykulacyjnych  i  fonacyjnych  wykonywanych  jednocześnie.  Są  to  ruchy  warg,  języka, 

podniebienia miękkiego i wiązadeł głosowych”26.

Głoski w swej fizycznej postaci mogą różnić się tylko jedną cechą dystynktywną, ale ta 

jedyna  cecha  może  mieć  wartość  różnicującą  głoski  na  poziomie  znaczeniowym,  czyli 

reprezentować inny fonem. W każdym języku istnieje wiele słów, w których różnica tylko jednej 

fizycznej cechy występująca pomiędzy tylko jedną parą głosek może decydować o ich znaczeniu. 

Takie słowa nazywamy paronimami. Przykładami paronimów są słowa:  półka-bułka, koza-kosa,  

wieża-wiesza, kula-kura, tom-dom.  W parze słów kula-kura cechą istotną jest sposób artykulacji: 

dla głoski l boczny, a dla głoski r drżący. W pozostałych parach słów cechą relewantną, czyli istotną 

z uwagi na znaczenie słowa, jest dźwięczność. 

Istnieją  również  słowa,  dla  których  fizyczne  cechy  głosek  nie  będą  miały  istotnego 

znaczenia.  Są  to  przykładowo słowa:  gieografia,  jenerał,  kielner,  Kelce, których  znaczenie  nie 

budzi  wątpliwości,  chociaż  wymowa odbiega  od  wzorcowej.  Odbiegające  od  reguły  brzmienie 

głoski  uzasadnione  jest  w tych  przypadkach historycznie  lub  jest  regionalizmem.  Także  słowo 

herbata  wymawiane z dźwięcznym czy bezdźwięcznym  h będzie miało to samo znaczenie,  jak 

również słowo  małpa wypowiadane z przedniojęzykowo-zębową spółgłoską  ł lub półsamogłoską 

wargową,  mimo  innego  brzmienia,  będzie  oznaczało  to  samo.  W  przytoczonych  przykładach 

wskazano cechy głosek fonologicznie redundantne. Cechy redundantne są to takie cechy dźwięków 
26 I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1980, s. 32.
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mowy, które nie przyczyniają się w sposób bezpośredni do rozróżniania znaczeń wyrazów danego 

języka. 

Przytoczone przykłady dowodzą, że na poziomie fonologicznym możliwe są różne sposoby 

wypowiadania  dźwięku  nie  zmieniające  znaczenia  wypowiedzi.  Natomiast  na  poziomie 

fonetycznym systemu językowego obowiązują liczne kryteria decydujące o poprawności wymowy.

W ocenie fizycznych cech dźwięków mowy pod uwagę brana jest jakość artykulacji  głosek 

języka polskiego. Przyjęto, że głoski, jako fizyczne formy realizacji fonemów, mogą być:

- wymawiane prawidłowo, zgodnie z wzorcami artykulacyjnymi danego języka;

- upraszczane artykulacyjnie przez zastępowanie ich w słowach innymi, łatwiejszymi 

pod względem motorycznym głoskami; 

- zniekształcane, wymawiane niezgodnie z normą artykulacyjną języka;

- pomijane w wymowie.

Niedostatecznie podkreślany jest fakt,  że zniekształceniu, inaczej deformacji, może podlegać 

wyłączne  głoska.  Nie  możemy mówić  o  deformacji  fonemu.  Natomiast  zniekształcona  głoska,

np. interdentalne s, jest dekodowane w umyśle nadawcy i odbiorcy tekstu jako fonem /s/.

Jeżeli w wymowie dziecka będą miały miejsce zastępstwa głoskowe, należy ustalić, czy jest to 

odmienna realizacja właściwie identyfikowanego fonemu, czy też oczekiwany fonem nie posiada 

własnej reprezentacji w systemie fonologicznym dziecka. I tak fonem nagłosowy w słowie  szafa 

może być zrealizowany w postaci  głoski:  sz,  s,  ś,  f,  ch,  może  również zostać wyprodukowany 

dźwięk  niereprezentatywny  dla  naszego  systemu  (np.  dorsalny,  lateralny,  interdentalny).  Jeżeli 

odbiorca komunikatu po uwzględnieniu specyfiki artykulacji dziecięcej nie ma wątpliwości co do 

znaczenia  wymówionego  słowa,  świadczy  to  o  prawidłowym  procesie  kształtowania  się 

kompetencji fonologicznej dziecka. Zwykle w takich przypadkach dziecko prawidłowo reaguje na 

słowa  nieprawidłowo  wypowiadane  przez  otoczenie.  Dorośli,  próbujący  naśladować  dziecięcy 

sposób  artykulacji,  są  pouczani,  że  nie  mówi  się  safa tylko  safa.  Natomiast,  jeżeli  fonem 

śródgłosowy w słowie  kasza  zostanie zrealizowany jako głoska  s (kasa)  lub  ś  (Kasia),  musimy 

poddać ocenie kompetencję fonologiczną, gdyż w tym słowie prawidłowo wypowiedziany dźwięk 

decyduje o jego znaczeniu. Do oceny kompetencji fonologicznej możemy wykorzystać następujące 

narzędzia:

Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, I. Styczek.

Test do badania słuchu fonologicznego, B. Rocławski.
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Zestaw prób do badania słuchu fonematycznego i poziomu analizy i syntezy głoskowej, J. Nowak.

Nieznany język, M. Bogdanowicz.

Polski język, M. Bogdanowicz. 

Skala Umiejętności Fonologicznych (Skala F), E. Koźniewska i A. Matuszewski.

Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, E. Szeląg, A. Szymaszek.

Wymienione  narzędzia  zawierają  opis  procedury  badawczej  oraz  materiał  językowy

i ilustracyjny służący do przeprowadzenia badania.  Najnowszą publikacją jest  „Test do badania 

słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych” opracowany przez E. Szeląg i A. Szymaszek. Test 

zbudowany jest  z  zadań językowych umożliwiających ocenę  słuchu fonematycznego,  materiału 

obrazkowego i płyty CD z nagranym dźwiękiem. Materiał badawczy przedstawiony jest w postaci 

sensownych znaczeniowo zdań, różniących się tylko jednym słowem kluczowym. Zdania zawierają 

pary  słów  różniące  się  jednym  fonemem.  Po  zapoznaniu  badanego  z  materiałem  językowym

i  graficznym  następuje  badanie  właściwe.  Polega  ono  na  wysłuchaniu  przez  badanego  zdania 

odtworzonego z płyty CD (nagranie zapewnia zawsze jednakową prezentację zdań, badany korzysta 

ze  słuchawek),  a  następnie  wskazania  odpowiadającego  treści  zdania  obrazka.  Każdorazowo 

badany ma do wyboru jeden z dwu obrazków. Wyniki odnotowane zostają w protokole badania,

a do szybkiej  oceny wyników badania służy klucz ułatwiający analizę przeprowadzonego testu. 

Przykładowo badany ma wskazać obrazek, który odpowiada jednemu ze zdań: „Na podwórku jest 

dużo gości/Na podwórku jest dużo kości”27. 

Po przeprowadzeniu badania według wskazanej w próbie badawczej procedury dokonujemy 

oceny  rozwoju  słuchu  fonologicznego.  W  przypadku  pełnej  kompetencji  fonologicznej 

oddziaływania  terapeutyczne  koncentrujemy  na  uzyskaniu  poprawności  artykulacyjnej,  czyli 

prawidłowej wymowie głoski. 

Nieprawidłowy poziom świadomości  fonologicznej  nadawcy tekstu oznacza konieczność 

uwzględnienia w procesie terapii oddziaływań stymulujących rozwój słuchu fonologicznego.

Istnieje  wiele  opinii  wiążących  poziom  rozwoju  fonologicznego  z  poprawnością 

artykulacyjną.  Rozpoznawanie  poszczególnych  dźwięków mowy umożliwia  różnicowanie  słów. 

Niewrażliwość  na  choćby  jeden  fonem powoduje  nie  tylko  jego  nieprawidłową  percepcję,  ale

i produkcję, będąc przyczyną wadliwej wymowy, jaką jest dyslalia28. Deficyty w zakresie słuchu 

fonologicznego bywają przyczyną zaburzeń mowy, utrudniają rozwój mowy i mogą znacznie go 

opóźnić.
27 E. Szeląg, A. Szymaszek, Test do badania słuchu fonematycznego dzieci i dorosłych, GWP, Gdańsk, 2006.
28 M. Lipowska, dz. cyt., s. 69.

43



LOGOPEDA 1(2)/2006

Wyniki prac badawczych M. Lipowskiej nad profilem rozwoju kompetencji fonologicznej 

dzieci w wieku przedszkolnym nie potwierdziły hipotezy o wzajemnej zależności między wadliwą 

artykulacją a obniżeniem poziomu kompetencji fonologicznej. „Analiza statystyczna uzyskanych 

wyników nie ujawniła występowania jakichkolwiek istotnych różnic w zakresie poziomu rozwoju 

kompetencji fonologicznej na poszczególnych poziomach wieku pomiędzy dziećmi z prawidłową

i  błędną artykulacją.  Występowanie wady wymowy nie różnicowało poziomu wykonania zadań

w żadnym z  prezentowanych  podtestów”29. Autorka  wykorzystała  do  badań  próby  zawierające 

materiał  sensowny  oraz  bezsensowny.  Tak  skonstruowane  próby  pozwoliły  na  kontrolę  nad 

wykorzystaniem  przez  dzieci  w  wykonywaniu  zadań  wskazówek  fonetycznych,  jak  również 

semantycznych  i  syntaktycznych.  Autorka  stwierdza,  że  trudności  z  identyfikacją  głoski  mogą 

powodować kłopoty z nauczeniem się poprawnej artykulacji, ale nieprawidłowa artykulacja może 

występować pomimo prawidłowego opanowania wszystkich elementów kompetencji  językowej,

w tym także kompetencji fonologicznej30.

W praktyce logopedycznej istnieje wyraźna potrzeba opisu mechanizmów percepcji  oraz 

przetwarzania  fonologicznego,  która  pozwoliłaby  usprawnić  procedury  diagnostyczne

w przypadkach zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu i pisaniu. Ograniczenie problematyki 

zaburzeń  słuchu  fonemowego  (fonematycznego)  do  zaburzeń  rozróżniania/identyfikowania 

fonemów z par opozycyjnych stanowi wąskie ujęcie zagadnienia, choć jest ono wystarczające dla 

potrzeb terapii zaburzeń o charakterze paradygmatycznym31.

Rozważania  pozwalające  wyodrębnić  w  rozwoju  kompetencji  językowej  zdolności 

percepcyjne  i  operacyjne  na  poziomie  fonologicznym  i  fonetycznym  mogą  przyczynić  się  do 

głębszej  analizy  przyczyn  wadliwej  wymowy.  Są  także  głosem  w  dyskusji  nad  trudnościami 

terminologicznymi  napotykanymi  w  diagnozowaniu  wad  wymowy.  Ustalenie  przyczyn 

nieprawidłowości  na  właściwym  poziomie  mechanizmu  mowy  (centralnym  lub  obwodowym) 

pozwoli logopedom na dobór odpowiednich metod i skuteczne działania terapeutyczne.
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Mutyzm – wybrane zagadnienia 

A. Herzyk1 określa mutyzm jako brak lub ograniczenie mówienia (ekspresji oralnej) przy 

zachowaniu rozumienia mowy i możliwości porozumiewania się za pomocą pisma. 

Zaburzenie  to  może pojawiać  się  u  osób,  u  których  zachowana  jest  w pełni  sprawność 

aparatu mownego, zarówno w części centralnej (ośrodki mózgowe), jak też w części obwodowej 

(sprawnie funkcjonujący układ oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny oraz prawidłowo zbudowany 

i w pełni sprawny narząd słuchu). 

I. Styczek2 podaje, że mutyzm pojawia się najczęściej u małych dzieci między 3 a 5 rokiem 

życia.  Natomiast  z  badań  E.  Minczakiewicz3 wynika,  że  zjawisko  mutyzmu  dotyczyć  może 

zarówno wieku dziecięcego, jak i młodzieńczego, czyli między 5 a 17 rokiem życia, i pojawia się 

stosunkowo rzadko u dzieci z prawidłowym rozwojem psychicznym. Najczęściej spotykany jest u 

dzieci  z  upośledzeniem  umysłowym,  zaburzeniami  mowy,  dysfunkcją  narządu  ruchu  (np.  po 

amputacji kończyn) oraz w autyzmie.

Ze względu na etiologię wyodrębnia się dwa rodzaje mutyzmu:

- mutyzm funkcjonalny (psychogenny),

- mutyzm organiczny.

Podział ten nie jest rozłączny i w praktyce obie te grupy czynników nakładają się na siebie, 

dając tak jeden, jak i  drugi rodzaj mutyzmu. Niekiedy nieznaczne dysfunkcje organiczne mogą 

dawać  głęboki  stopień  zaburzenia,  zwłaszcza  w  sytuacjach  współwystępowania  niekorzystnych 

czynników  zewnętrznych,  takich  jak:  odrzucenie  dziecka,  osamotnienie,  deprywacja  potrzeb 

psychicznych, silne przeżycia osobiste itp.

Mutyzm funkcjonalny występuje, gdy spełnione są następujące warunki:

- wykluczona lub mało prawdopodobna jest dysfunkcja mózgowa;

- nie ma zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu narządów mowy;

- występują  zewnętrzne  czynniki  patogenne  o  różnym  charakterze,  np.  nieprawidłowa 

struktura rodziny,  błędy wychowawcze,  silne przeżycia  psychiczne,  długotrwałe sytuacje 

stresowe itp.

1 Herzyk A., Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin 1992.
2 Styczek I., Logopedia, Warszawa 1979.
3 Minczakiewicz E., Mowa - rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997, s.132
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Dziecko ze  stwierdzonym mutyzmem funkcjonalnym przejawia uogólnioną i  trwałą niechęć do 

mówienia, nie mówi lub mówi mało. 

Wymienia się dwa rodzaje mutyzmu funkcjonalnego.

Według A. Herzyk4 jest to:

− mutyzm selektywny i mutyzm sytuacyjny,

− mutyzm całkowity

Natomiast E. Minczakiewicz5 te dwa rodzaje mutyzmu określa jako:

− mutyzm częściowy (selektywny, wybiórczy),

− mutyzm całkowity.

W mutyzmie selektywnym dziecko rozmawia tylko w pewnych sytuacjach i z pewnymi osobami, 

z  innymi  nie  rozmawia.  Przykładem  jest  dziecko,  które  nie  mówi  na  lekcjach  w  klasie,

ale  rozmawia  z  niektórymi  nauczycielami  i  niektórymi  rówieśnikami  poza  lekcjami.  Może 

rozmawiać  w  domu,  ale  nie  zawsze  ze  wszystkimi  członkami  rodziny.  Czasami,  w  obecności 

obcych osób w domu, dziecko przestaje rozmawiać nawet z członkami rodziny. 

Mutyzm  sytuacyjny pojawia  się  u  dzieci  normalnie  mówiących,  w  sytuacjach  nowych  czy 

trudnych, i mija wraz ze zmianą sytuacji. Przykładem może być dziecko w pierwszych dniach (lub 

tygodniach)  pobytu  w przedszkolu  lub  szkole.  Gdy  sytuacja  pobytu  w  przedszkolu  lub  szkole 

przestaje być dla dziecka sytuacją nową, zazwyczaj zaczyna normalnie rozmawiać. 

W terapii mutyzmu selektywnego u dzieci stosowane są dwa sposoby oddziaływań:

− nastawiony na eliminację objawów obserwowanych u dziecka;

− nastawiony na eliminację pogłębiających zaburzenia czynników środowiskowych.

Obydwa te kierunki oddziaływań są w równym stopniu ważne. W terapii dziecka z mutyzmem 

niezbędna  jest  ścisła  współpraca  terapeutów  z  rodzicami.  Od  jakości  tej  współpracy  zależne

są  efekty.  W  dobrze  zorganizowanej  terapii  należy  przestrzegać  zasad  indywidualizacji, 

wszechstronnego rozwoju dziecka i stopniowania trudności. 

A. Herzyk6 podaje 9 etapów oddziaływania terapeutycznego, które uznane są za sprawdzony 

wieloetapowy program terapii dziecka z mutyzmem. Oto one:

Etap pierwszy:

Terapeuta jest  biernym obserwatorem kontaktu dziecka z osobą,  z którą dziecko zwykle 

rozmawia  (jest  to  najczęściej  matka  lub inny członek rodziny).  Należy dokładnie obserwować, 

kiedy od dziecka można uzyskać odpowiedź werbalną i  jaka jest  ta odpowiedź.  Wskazany jest 

dystans fizyczny terapeuty, nie należy zbliżać się do dziecka.

4 Herzyk A., Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin 1992.
5 Minczakiewicz E., Mowa-rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997.
6 Herzyk A., dz. cyt. s.31-33
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Etap drugi:

Terapeuta zbliża się do dziecka (skraca odległość), może zacząć rozmowę z matką. Oswaja 

dziecko ze swoją obecnością, ale nie zwraca się jeszcze bezpośrednio do dziecka.

Etap trzeci:

Terapeuta nawiązuje z dzieckiem bezpośredni kontakt niewerbalny (np. podaje zabawkę, 

pomaga w układaniu klocków itp.) oraz mówi do dziecka pochwały typu: „dobrze narysowałeś”. 

Nie wymaga od dziecka żadnych odpowiedzi. Nadal matka pełni wiodącą rolę w rozmowie.

Etap czwarty:

Terapeuta  prosi  dziecko  o  niewerbalną  odpowiedź  (np.  „podaj  mi...”,  „połóż  proszę  na 

stole...”).  Matka  nadal  jest  blisko  dziecka,  rozmawia  z  nim,  chociaż  terapeuta  coraz  częściej 

zaczyna ją zastępować.

Etap piąty:

Terapeuta czyni próby nawiązania kontaktu z dzieckiem poprzez stawianie pytań, na które 

reakcją może być odpowiedni gest lub odpowiedź „tak” lub „nie” (np. czy masz chusteczkę do 

nosa?”). Matka tymczasem powoli wycofuje się z reakcji werbalnych.

Etap szósty:

Tylko terapeuta  rozmawia  z  dzieckiem, matka  staje  się  biernym obserwatorem, siadając 

nieco dalej od dziecka. Zajęcia te nie powinny wymagać od dziecka ciągle odpowiedzi werbalnych. 

Należy  zaczynać  od  zabaw  czy  zajęć  niewymagających  wypowiedzi  (np.  rysowanie).  Podczas 

wykonywania  rysunku  terapeuta  może  zadawać  dziecku  pytania  lub  komentować  czynności 

dziecka. Może poprosić dziecko, aby podpisało obrazek, a potem głośno przeczytało ten podpis.

Etap siódmy:

Matka zachowuje dystans wobec dziecka. Terapeuta wykorzystuje w kontaktach werbalnych 

z dzieckiem wyliczanki, piosenki, zagadki, rysowane wierszyki, historyjki obrazkowe, ilustracje do 

znanych dziecku bajek itp.

Etap ósmy:

W  pomieszczeniu  pozostaje  tylko  terapeuta  i  dziecko,  a  matka  znajduje  się  w  innym 

pomieszczeniu. W zajęciach wykorzystujemy ćwiczenia w mówieniu (np. odpowiedzi na pytania, 

omawianie  historyjek  obrazkowych,  podejmujemy  próby  komentarzy   wykonywanych  przez 

dziecko czynności itp.

Etap dziewiąty:

Próba  wprowadzenia na  zajęcia  znanej  dziecku osoby,  która  jest  biernym obserwatorem 

zajęć. Na tym etapie terapii aktywność w kontaktach z dzieckiem całkowicie przejmuje na siebie 

terapeuta. 
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Kolejne etapy pozwalają na pełne włączenie i zaakceptowanie przez dziecko wprowadzonej 

do  pomieszczenia  osoby.  W dalszej  kolejności  terapeuta  wprowadza  na  zajęcia  osobę  dziecku 

nieznaną, a kolejność postępowania jest podobna jak w etapach od 1 do 7. 

Drugim rodzajem mutyzmu funkcjonalnego jest mutyzm całkowity, określany jako mutyzm 

histeryczny.  Różni  się  od mutyzmu selektywnego tym, że  dziecko nie  mówi  wcale,  nie  używa 

języka mówionego w żadnej sytuacji. Niekiedy mogą się pojawić takie symptomy, jak dramatyczny 

krzyk, nieartykułowane dźwięki, bezgłośny szept. Czasem pojawiają się reakcje niewerbalne, takie 

jak kiwanie głową potwierdzające zgodę lub kręcenie głową wyrażające zaprzeczenie, gest dłoni, 

spuszczanie  oczu  itp.  Podobnie  jak  w  przypadku  mutyzmu  selektywnego  nie  obserwuje  się 

zaburzeń w budowie i  funkcji  narządów mowy ani trudności motorycznych. U dzieci starszych 

zachowana  jest  możliwość  pisemnego  porozumiewania  się.  Mutyzm  całkowity  ma  charakter 

psychogenny i może być reakcją dziecka na sytuacje trudne, może być efektem przeżyć szokowych. 

Występuje w psychozach dziecięcych i nasila się w ostrych stanach chorobowych, a zmniejsza w 

stanie remisji. 

Mutyzm  jako  objaw  choroby  psychicznej  u  dziecka  wymaga  kompleksowego  leczenia 

klinicznego, w które powinna zostać włączona terapia logopedyczna. Zasady terapii są analogiczne 

do  opisanych  wyżej  w  mutyzmie  selektywnym  chociaż  jej  efekty  uważa  się  za  mniejsze  od 

oczekiwanych, ponieważ zaznacza się silne oddziaływanie pozostałych objawów psychotycznych 

na  kontakt  dziecka  z  otoczeniem.  E.  Minczakiewicz7 opisuje  zjawisko  mutyzmu  w  autyzmie 

dziecięcym na przykładzie sześcioletniej dziewczynki. 

Drugim  i  ostatnim  rodzajem  mutyzmu,  wyodrębnionym  ze  względu  na  etiologię  jest 

mutyzm organiczny. Może występować w postaci częściowego zredukowania ekspresji oralnej lub 

jej braku. Przyczyną są organiczne uszkodzenia obwodowych narządów mowy lub ich dysfunkcje 

(np.  nieprawidłowości  w  budowie  krtani,  podniebienia,  języka,  szczęk,  warg,  pierścienia 

zwierającego gardło itp.), dające w efekcie wady artykulacyjne. Druga przyczyna to uszkodzenia 

mózgu. 

W mutyzmie  spowodowanym uszkodzeniem mózgu z  objawami  ograniczenia  lub  braku 

ekspresji  oralnej  współwystępują  niekiedy  objawy  innych  uszkodzeń  centralnego  układu 

nerwowego, takie jak: apraksja, akineza, hiperkineza, afazja ruchowa.

W terapii  mutyzmu organicznego stosuje  się  podobne postępowanie  jak  w przypadkach 

mutyzmu funkcjonalnego (poza przypadkami mutyzmu afatycznego). 

Każdy, kto zetknie się z dzieckiem dotkniętym mutyzmem, musi pamiętać, że nie wolno 
7 Minczakiewicz E., Mowa-rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997, s.141-142.

49



LOGOPEDA 1(2)/2006

stosować żadnych form przymusu. Należy uciekać się do zrozumiałych dla dziecka, akceptowanych 

przez  nie  kontaktów  społecznych.  W  każdym  przypadku,  obojętnie,  czy  mamy  do  czynienia

z  mutyzmem  organicznym,  czy  funkcjonalnym,  zachodzi  potrzeba  mówienia  do  dziecka

i organizowania normalnych warunków komunikacyjnych. Należy pamiętać, że milczenie dziecka 

nawet wtedy, gdy pojawia się w sytuacji niektórych tylko osób, jest świadectwem zaburzenia jego 

osobowości. 
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Żory

Muzyka w terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Wprowadzenie

Mając  na  uwadze,  iż  terapia  logopedyczna  musi  być  dostosowana  do  indywidualnych 

potrzeb i możliwości dziecka, ważne jest, by logopeda stosował nie tylko sprawdzone formy terapii, 

lecz także poszukiwał nowych możliwości terapeutycznch. Jedną z nich jest muzyka. Znaczenia 

muzyki dla stymulowania i usprawniania dziecka w wieku przedszkolnym nie sposób przecenić. 

Muzyka,  inspirowany  nią  ruch  oraz  mowa  rytmizowana  i  ekspresyjna  mieszczą  w  sobie 

właściwości regulatywne w odniesieniu do motoryki, psychiki i zachowań społecznych dzieci.1

Różnorodność  zabaw  z  muzyką  jest  źródłem  pobudzenia  ciekawości  dziecka,  jego  wyobraźni. 

Muzyka  przedłuża  i  wspiera  aktywność,  zapobiega  znużeniu.  Nauka  piosenek  wzbogaca 

słownictwo,  pomaga  w  doskonaleniu  wymowy,  sprzyja  koncentracji  uwagi.  Warto  również 

podkreślić, że potrzeba zgodności ruchu z muzyką jest tak duża, że dzieci wykazujące skłonność do 

ruchów mimowolnych, dzieci nadpobudliwe czynią ogromne wysiłki w celu opanowania ruchów 

zbędnych tak, aby wiernie odtworzyć rytm muzyki. W ten sposób uczą się panować nad swoim 

ciałem.

W  czasie  zajęć  ruchowych  z  muzyką  szczególnie  intensywnie  pobudzane  są  zmysły: 

równowagi, kinestetyczny, słuchowy, dotykowy. Aktywizując mózg w ten sposób można osiągnąć 

lepsze  wyniki  przy  wyzwalaniu  poczucia  bezpieczeństwa,  budzeniu  emocji,  nawiązywaniu 

kontaktów z dzieckiem i stymulacji form uczenia się.

 „Realizowanie ćwiczeń, w których jednocześnie oddziaływujemy takim samym bodźcem 

(muzyką)  na procesy psychiczne  (związane z  percepcją  i  przeżyciem danego zjawiska)  i  układ 

ruchowoneuromięśniowy  powoduje,  że  odpowiednią  terapią  obejmujemy  sferę  psychiczną

i ruchową dziecka”.2

Założenia programowe logorytmiki

Jak podaje J. Surowaniec, „logorytmika jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu 

1  Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998, s.9.
2  Kilińska-Ewartowska E., Logorytmika, Lublin 1980, s.54.
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logopedycznym,  oparta  na  rytmie  muzycznym i  tekstach  słownych  zestrajanych  przez  muzykę

i łączonych z ruchami całego ciała.”3

Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje 

bowiem możliwość  oddziaływania  na  sferę  słuchową,  słuchowo-ruchową  i  ruchową.  Na  bazie 

ćwiczeń  muzyczno-ruchowych  stosuje  się  ćwiczenia  słowno-ruchowe,  których  wiodącym 

składnikiem jest rytm.4

Naturalny  i  swobodny  ruch,  będący  obok  muzyki  podstawowym  motywem  ćwiczeń, 

umożliwia  realizację  zajęć  rytmicznych  ze  wszystkimi  dziećmi,  niezależnie  od  poziomu  ich 

intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju.5

Logorytmika w dużej mierze opiera się na założeniach rytmiki Emila Jacques-Dalcroze’a 

(1865-1950),  który  uważał,  że  dążność  do  zharmonizowania  mózgu  i  ciała  przede  wszystkim

w ruchu ma ogromną wartość terapeutyczną. Głównym założeniem metody rytmiki jest więc ścisły 

związek ruchu z muzyką.

Kontynuatorem tej idei pedagogiczno-wychowawczej był Carl Orff (1895-1982), który za 

podstawę swej koncepcji obrał syntezę słowa, muzyki i ruchu. Zajęcia ruchowe zaproponowane 

przez niego są ściśle związane z rytmizowanym mówieniem, śpiewem oraz grą na odpowiednio 

skompletowanym instrumentarium. 

Głównym  celem  ćwiczeń  muzyczno-ruchowych  jest  rozwijanie  umiejętności  sprawnego 

wykonywania  ruchu,  a  co  za  tym idzie,  wyrabianie  szybkiej  orientacji  w czasie  i  przestrzeni, 

koncentracji  uwagi,  stymulowanie  do sprawniejszego myślenia,  a  także kształcenie  takich cech 

charakteru, jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność 

współdziałania w grupie.  Przede wszystkim jednak zabawy muzyczno-ruchowe, kształcąc ruchy 

całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych (mikroruchy), 

gdyż ułatwiają ich ćwiczenie.6

W ćwiczeniach czysto logorytmicznych na plan pierwszy wysuwane są głównie problemy 

percepcyjne  i techniczne. Umuzykalnienie ustępuje miejsca właściwościom korekcyjnym ćwiczeń, 

tak  więc  głównym  zadaniem  logorytmiki  jest  usprawnianie  słuchowe  i  ruchowe  dzieci

z  zaburzeniami  mowy.7 Zajęcia  muzyczno–ruchowe  mają  za  zadanie  przede  wszystkim 

uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę

3  Surowaniec J., Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 1993.
4  Sachajska S., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1987, s.45.
5 Walencik-Topiłko A., Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. [w:] Logopedia 

jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempna, Katowice 1998.
6  Sachajska E., dz.cyt. s.45-46.
7 Walencik-Topiłko A., dz. cyt.
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i barwę dźwięku.

Logorytmika w formie cyklicznych zajęć terapeutycznych wykorzystuje elementy rytmiki 

dalcrozowskiej  do  celów  rewalidacyjnych,  specyficznych  ze  względu  na  rodzaj  deficytu

i wynikających z niego zaburzeń rozwoju ogólnego i rozwoju mowy dziecka.

Ćwiczenia  logorytmiczne  są  ważnym  elementem  w  kierowaniu  ruchową,  estetyczną

i społeczną aktywnością dzieci, co oznacza, że wraz z rozwojem ruchowym postępuje u nich rozwój 

sfery poznawczej i emocjonalnej, a także wykształcają się różne formy kontaktów społecznych.   

Rodzaje ćwiczeń i zabaw z muzyką

Głównymi elementami muzyki,  będącymi podstawą ćwiczeń i  zabaw, są:  rytm, metrum, 

tempo i dynamika.

Ćwiczenia ruchowe

Deficyt sprawności ruchowej u dzieci może obejmować różne sfery motoryki. Przejawia się 

on w zaburzeniach różnych rodzajów koordynacji, orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej 

oraz napięcia neuromięśniowego.

Ruch wykonywany przy muzyce wykorzystywany jest  dla celów kinezyterapeutycznych. 

Usprawnienie dzieci, u których występują zaburzenia ruchowe łącznie z zaburzeniem mowy, jest 

wiodącym zadaniem logorytmiki.8

Muzyka towarzysząca ćwiczeniom organizuje ruch w czasie,  a swoją dynamiką reguluje 

napięcie  mięśniowe.  Charakter  muzyki  wyznacza  rodzaj  ekspresji  ruchowej.  Ponadto  może 

wyciszać  nadmierne  napięcie  psychiczne,  a   w  sytuacji  odwrotnej  aktywizować  dziecko  do 

spontanicznego lub zorganizowanego rytmem ruchu. 

Podczas ćwiczeń ruchowych, poza kształtowaniem orientacji przestrzennej i kształtowaniem 

poczucia  kierunku  w  odniesieniu  do  własnej  osoby  (pamięci  ruchowej),  wyrabiamy  także 

umiejętność gospodarowania siłą i napięciem mięśni  oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Poza tym ruch przy muzyce stanowi doskonałe ćwiczenie słuchowo-ruchowe. Warunkiem 

prawidłowego  funkcjonowania  koordynacji  słuchowo-ruchowej  jest  gotowość  do  percepcji 

zróżnicowanych bodźców muzycznych. Nadrzędnym zaś celem ćwiczeń słuchowo-ruchowych jest 

takie wykształcenie u dzieci wrażliwości słuchowej, która pozwala na odbiór poprawnego wzorca, 

8  Kilińska-Ewertowska E., Logorytmika, Lublin 1980, s.13.
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np. podawanego przez logopedę, a także wykształcenie umiejętności  dokonywania samokontroli 

słuchowej koniecznej w czasie mówienia.

Większość  ćwiczeń słuchowo-ruchowych organizuje  muzyka,  jest  ona  nieodłącznym ich 

elementem. „Akompaniament muzyczny jest czynnikiem organizującym przebieg ruchu w czasie, 

sprzyja  więc  rytmizacji  ruchów.  (...)  Właściwie  dobrana  muzyka  jest  więc  warunkiem 

prawidłowego  przebiegu  ruchu.  Powinna  ona  podkreślać  swym  charakterem  najistotniejsze 

elementy ruchowe ćwiczenia, jego specyfikę, a także dynamikę ruchu.”9

Jako czynnik pobudzający do ćwiczeń można również wykorzystać tekst (np. rytmizowane 

wiersze, piosenki), który przejmuje wtedy funkcje muzyki.

Wiodące  znaczenie  dla  terapii  logopedycznej  mają  ćwiczenia  ruchowe  w  połączeniu

z  piosenką,  gdyż  poza  kształceniem  funkcji  psychoruchowych,  kształcą  wydolność  aparatu 

głosotwórczego, regulują oddech, usprawniają aparat artykulacyjny.10

Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe

Zabawy  i  ćwiczenia  rytmiczno-ruchowe  przy  muzyce,  oprócz  zaspakajania  naturalnej 

potrzeby ruchu, wyrabiają równocześnie wiele dyspozycji psychofizycznych, tj. spostrzegawczość, 

pamięć,  uwagę,  szybką reakcję  na  sygnały.  Aktywizując  umysł,  rozwijają  koordynację  ruchów, 

mobilizują do działania, kształcą umiejętność samoopanowania.

„Ćwiczenia rytmiczne są  systemem dobranych ruchów wykonywanych ściśle  z  muzyką.

W  rytmice  muzyka  odgrywa  rolę  przewodnią,  nadając  kierunek  ruchom.  (...)  Występuje  tu 

współdziałanie muzyki, woli i uczucia.”11

Ćwiczenia  rytmiczne  to  ważna  grupa  ćwiczeń  logorytmicznych  kształcących  poczucie 

rytmu.  Prawidłowo  wykonane  przez  dziecko  ćwiczenie  rytmiczne  jest  wynikiem  prawidłowo 

rozwijającej się koordynacji słuchowo-ruchowej. Dzieci mające problemy percepcyjne lub ruchowe 

nie potrafią precyzyjnie odtworzyć podanego rytmu. U dzieci z zaburzeniami mowy często mamy 

do czynienia  z  zakłóconą rytmiką wypowiedzi.  Ćwiczenia  rytmiczne realizowane przy muzyce 

uwrażliwiają  dzieci  na  zróżnicowane  struktury  czasowe  przebiegów  rytmicznych  muzyki

i zwiększają wydolność rytmiczno-ruchową aparatu mięśniowo-ruchowego dziecka. Tym samym 

usprawniają aparat ruchowy mowy.

Rytmizowana mowa w formie ćwiczeń logorytmicznych ćwiczy pamięć ogólną i muzyczną, 

9  Kilińska-Ewertowska E., dz.cyt. s.17.
10 Kilińska-Ewertowska E., dz.cyt. s.18.
11 Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1979, s. 29.
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aparat mowy, poczucie rytmu, poczucie metrum, tempa i dynamiki.12

Ważną  grupę  ćwiczeń  stanowią  te,  które  wyrabiają  szybką reakcję  ruchową na  sygnały 

optyczne,  muzyczne  i  słowne.  Są  to  ćwiczenia  i  zabawy  inhibicyjno-incytacyjne  (hamująco- 

pobudzające). Elementem kształcącym tych ćwiczeń jest świadome i celowe kierowanie reakcjami 

ruchowymi oraz powodowanie u dziecka stałej gotowości psychicznej i ruchowej do wykonania 

polecenia. Ważna też jest konieczność zapamiętania różnych sygnałów, które mają pobudzać lub 

hamować reakcję ruchową, kształci pamięć.  Powiązanie tych ćwiczeń z muzyką uczy słuchania

i słyszenia, czyli pobudza aktywność słuchu.13

Mowa rytmizowana, śpiewanki, piosenki

Mowa  jest  jednym  z  przejawów  czynności  ruchowych  człowieka.  Jednocześnie  jest 

zjawiskiem zbliżonym do muzycznego - ma swój rytm, melodię, frazę.

Narzucanie  mowie  wyraźnego  wzoru  rytmicznego  powoduje  pobudzanie  i  sterowanie 

zarówno ruchami  dziecka,  jak i  jego mową.  Elementy rytmiczne i   ekspresyjne  czynią mowę 

atrakcyjną, co zachęca dziecko do aktywizowania aparatu mowy.

Szczególnym  elementem,  który  mobilizuje  dziecko  do  ćwiczeń,  jest  akompaniament 

naturalny  i  perkusyjny  zaznaczający  rytm  słów,  podkreślający  metrum  i  pełniący  funkcje 

ilustracyjne.

W rytmizowaniu mowy wykorzystuje się teksty różnej długości - sylaby, jeden wyraz, grupę 

wyrazów, zdanie, wyliczanki. Umożliwia to stosowanie zasady stopniowania trudności.

Treść  zabaw  i  ćwiczeń  słowno-rytmicznych  powinna  łączyć  się  z  doświadczeniami  dzieci. 

Wskazane jest stosowanie zasady poglądowości, tj. prezentowania przedmiotów w naturze lub ich 

ilustracji,  o  których  mowa.  Dla  rozumienia  czynności  nazywanych  w  recytacji  należy  je

z dzieckiem wykonywać.14

W  ćwiczeniach  logorytmicznych  poza  rytmem  (czas  trwania  poszczególnych  sylab)

i  metrum  (częstotliwość  rozłożenia  akcentów)  można  wykorzystać  także  elementy  muzyczne

o charakterze ekspresyjnym - zmienne tempo i dynamika.

Funkcje  terapeutyczne  tekstu  mówionego,  obok  zadań  wynikających  z  koncepcji 

metodycznej Orffa, są takie same jak w typowych ćwiczeniach logopedycznych.15

12  Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998, s.191.
13  Dasiewicz-Tobiasz A., Umuzykalnienie w przedszkolu, Warszawa 1977, s.28.
14 Stadnicka J., dz.cyt. s.192.
15  Kilińska-Ewertowska E., dz.cyt., s. 18.
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„Jednym z pierwszych kontaktów dziecka z muzyką jest jego własny śpiew, a najprostszą 

formą muzyczną - piosenka.”16

Walory terapeutyczne śpiewu w odniesieniu do dzieci z zaburzoną mową, wadami wymowy 

i  jąkającymi  się  są  niewątpliwe.  Wydłużanie  sylab  w  śpiewie  umożliwia  dokładniejsze 

ukształtowanie samogłosek. Rytm i tempo piosenki przyczyniają się do płynnej wymowy tekstu.

Śpiewanie piosenek wpływa na pogłębianie oddechu, aktywniejsze działanie przepony oraz 

wzmocnienie narządu głosowego.

Treść piosenek rozwija wyobraźnię i zainteresowania dziecka, wzbogaca jego słownictwo,

a  piosenki  ze  specjalnie  dobranym  tekstem  ortofonicznym  w  sposób  spontaniczny  wpływają 

korzystnie na wymowę. Piosenka ortofoniczna stanowi materiał, na podstawie którego wdrażamy 

dziecko do prawidłowej wymowy głosek. Piosenki te muszą posiadać nieco inne walory. Powinny 

mieć (...) „łatwy i melodyjny tekst muzyczny ze względu na to, iż tekst słowny sprawia dziecku 

trudności artykulacyjne.”17

Niektóre  elementy  piosenki  można  wykorzystać  w  zabawie  rytmicznej  i  ćwiczeniach 

ruchowych. Śpiew powiązany z ruchem dużych grup mięśniowych ułatwia przenikanie bodźców

i rozbudzanie aktywności wszystkich mięśni narządów mowy.

Zakończenie

Utrwalanie prawidłowej wymowy jest procesem żmudnym, długotrwałym, dlatego warto 

wprowadzić  elementy  uatrakcyjniające  zajęcia  w  postaci  zabaw  i  ćwiczeń  z  wykorzystaniem 

muzyki, które mogą być dużym sprzymierzeńcem w podnoszeniu motywacji do ćwiczeń wymowy. 

Zdaniem Wierszyłowskiego18 istnieje ścisły związek między motywacją a emocjami, dlatego też 

omawia on procesy emocjonalno-motywacyjne łącznie, twierdząc, że czynniki te występują zawsze 

obok siebie. 

 Koncepcja terapii  logopedycznej z  wykorzystaniem zabaw muzyczno-ruchowych oparta 

jest  na  holistycznej  dydaktyce  logopedycznej  wyznaczającej  pełniejszy  kształt  działań 

logopedycznych, które nie ograniczają się tylko do terapii izolowanego defektu językowego, ale 

wyznaczają szersze, elastyczne działania uwzględniające potrzeby psychofizyczne dziecka.

Walory zajęć muzyczno-ruchowych należy widzieć w kategoriach: 

- rozwijania  pamięci  muzycznej  i  jednoczesnego  uwrażliwiania  na  cechy  prozodii  języka 
16 Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1980, s. 31.
17 Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1993, s. 5.
18 Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, Warszawa 1970.
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(melodii, akcentu, rytmu),

- wytonowania  emocjonalnego  (tj.  pobudzenia  lub  uspokojenia)  dla  potrzeb  terapii 

logopedycznej,

- podniesienia sprawności ruchowej (ogólnej i narządów mowy).
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PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA

mgr Dorota Gwizdała

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 

Olsztyn

Program profilaktyki logopedycznej pt.: „Spotkania z Misiem Uszatkiem”

1. METRYCZKA PROGRAMU

Przedmiot: Zajęcia logopedyczne

Typ zajęć: Profilaktyka logopedyczna

2.  ZAŁOŻENIA PROGRAMU

2.1. Wstęp

Stale  wzrastająca  liczba  dzieci  z  zaburzeniami  w  rozwoju  mowy  niepokoi  nauczycieli, 

logopedów i  przede  wszystkim rodziców. Zaburzenia  te  często mają  swe źródło w pierwszych 

latach, a nawet miesiącach życia dziecka. Wówczas rodzice nie myślą jeszcze o tym, jak dziecko 

będzie mówiło w przyszłości. Nie podejrzewają też, jakie trudności związane z rozwojem mowy 

mogą pojawić się w pierwszych latach życia ich dziecka. 

Istniejący  obecnie  system  opieki  logopedycznej  nie  sprzyja  wczesnej  interwencji 

logopedycznej.  Wciąż jeszcze powszechne jest,  że do logopedy trafiają rodzice z dziećmi w 6,

7  roku  życia  lub  nawet  w  wieku  szkolnym.  Konieczne  więc  wydaje  się   podejmowanie  jak 

najwcześniejszych  działań  profilaktycznych  oraz  obniżenie  progu interwencji  logopedycznej  na 

wiek 3, 4 roku życia dziecka, czyli na moment, kiedy trafia ono do grupy przedszkolnej. Dziecko 

rozpoczynające nowy etap życia w przedszkolu powinno wykazywać się minimalną umiejętnością 

nawiązywania  kontaktów  werbalnych,  przekazywania  informacji  oraz  umiejętnością 

wykorzystywania  słownych  przekazów  i  reagowania  na  nie.  Taki  właśnie  poziom  dojrzałości 

osiągają dzieci o prawidłowym rozwoju psychoruchowym poprzez 3-letnią stymulację zewnętrzną

i rozwijaną  własną aktywność wewnętrzną.
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Moment  pójścia  dziecka  do  przedszkola  jest  czasami  pierwszą  okazją  zwrócenia  uwagi 

rodziców na sposób i poziom jego porozumiewania się.

Dla  rozwoju  mowy  istotne  są  takie  funkcje  jak:  słuch,  poziom  rozwoju  poznawczego, 

rozumienia,  a  także  sprawności  motorycznej  w  zakresie  motoryki  dużej  i  małej.  Z  rozwojem 

mówienia  ściśle  związana  jest  umiejętność  prawidłowego jedzenia.  Zdrowy 3-latek  w  zakresie 

funkcji pokarmowych osiąga poziom osoby dorosłej, tzn. sprawnie gryzie, żuje, posługuje się łyżką, 

pije z filiżanki. Choć są to umiejętności głównie z zakresu manualnego, to jednak jego związek

z ruchem narządów  artykulacyjnych jest  bardzo duży i  znany od dawna. Sprawność narządów 

żucia ujawnia się w precyzowaniu ruchów artykulacyjnych, co warunkuje pojawienie się w mowie 

dziecka nowych głosek. 

Podstawą prawidłowego mówienia jest też sposób oddychania. Dysfunkcja tej  czynności 

rozumiana jako sposób oddychania polegający na przejęciu funkcji przez jamę ustną, jest źródłem 

uciążliwych kłopotów zdrowotnych oraz przyczyną powstania wad wymowy.

2.2. Koncepcja pedagogiczna

Do  opracowania  programu  profilaktyki  logopedycznej  skłoniło  mnie  przekonanie

o potrzebie podjęcia działań profilaktycznych w stosunku do dzieci najmłodszych, które rzadko 

goszczą w gabinetach logopedycznych. Istotą oddziaływań jest nie tyle chęć zaproszenia ich na 

terapię,  co  zapobieganie  potrzebie  tejże  terapii  w  bliższej  czy  dalszej  przyszłości.  Jestem 

przekonana,  że  wiele  zaburzeń  mowy  nie  pojawiłoby  się,  gdyby  rodzice  wiedzieli,  jak  im 

zapobiegać oraz jak stymulować rozwój językowy swoich dzieci w pierwszych latach życia.

Program został opracowany na podstawie kilkuletnich doświadczeń w pracy logopedycznej 

z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym  oraz  w  oparciu  o  literaturę  logopedyczną,  psychologiczną

i  pedagogiczną.  Poprzez  terapię  usprawniającą  i  korygującą  funkcje  oddechowe,  połykania, 

motoryczne i percepcyjne dziecko powinno osiągnąć możliwość pełnego i prawidłowego rozwoju 

mowy.

Program  opracowano  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  podstawie  programowej 

wychowania przedszkolnego stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 1 grudnia 

1999  r.,  zmieniającego rozporządzenie  w  sprawie  podstawy programowej  kształcenia  ogólnego 

(Dz.U. Nr 2 poz. 18).

2.3. Charakterystyka użytkownika

Adresatem  programu  jest  logopeda  prowadzący  zajęcia  z  zakresu  profilaktyki 

logopedycznej. Adresatem są także rodzice i nauczyciele przedszkola, którzy aktywnie włączają się 
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w proces rozwijania poszczególnych funkcji psychomotorycznych u własnego dziecka. Ćwiczenia 

zawarte  w  programie  przeznaczone  są  dla  dzieci  w  wieku  3-4  lat.  Nad  poprawnością  ich 

wykonywania czuwa terapeuta lub poinstruowany rodzic bądź nauczyciel.

2.4. Warunki realizacji programu

Program  może  być  realizowany  w  przedszkolu  lub  w  poradni.  Przeznaczony  jest  do 

prowadzenia w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych. Zajęcia grupowe z dziećmi trwają

15 minut i odbywają się raz w tygodniu. Zakłada się ścisłą współpracę z rodzicami i nauczycielami. 

3. CELE TERAPII 

Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu ewentualnych zaburzeń  mowy 

dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko rozpoczynające w przyszłości 

naukę szkolną prawidłowo porozumiewało się z otoczeniem. 

Cele szczegółowe:

− wykształcenie i utrwalanie umiejętności dojrzałego sposobu połykania,

− nauczenie i utrwalenie właściwego toru oddechowego,

− usprawnianie motoryki narządów mowy,

− podnoszenie sprawności w zakresie motorki dużej i małej,

− rozwijanie  percepcji  słuchowej  przez  kształcenie  wrażliwości  słuchowej, 

różnicowania dźwięków otoczenia,

− wyrabianie poczucia rytmu,

− bogacenie słownictwa związanego z najbliższym otoczeniem dziecka,

− rozwijanie mowy zdaniowej i opowieściowej,

− kształcenie umiejętności słuchania,

− rozwijanie i doskonalenie artykulacji.

4. TREŚCI TERAPII I ZAŁOŻENIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

4.1. Układ treści

Program  ćwiczeń  powinien  uwzględniać  wszystkie  czynniki  warunkujące  obecnie

i w przyszłości prawidłowy rozwój mowy.
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Lp. Główne kierunki pracy Rodzaje ćwiczeń Środki dydaktyczne
1 Kształtowanie 

prawidłowego toru 
oddechowego.
Różnicowanie fazy 
wdechowej i 
wydechowej.
Wydłużanie fazy 
wydechowej.

Ćwiczenia oddechowe w dmuchaniu z 
zachowaniem właściwego toru:

- dmuchanie na wiatraki,
- dmuchanie na dłonie, 
- dmuchanie na papierowe liście, 

chmurki,
- dmuchanie na kulki waty, 

piórka,
- dmuchanie przez słomkę do 

wody,
- puszczanie baniek mydlanych,
- „mecz pingpongowy”,
- gra na trąbkach i gwizdkach,
- nadmuchiwanie balonów.

Ćwiczenia w różnicowaniu fazy 
wdechowej i wydechowej:

- wąchanie kwiatów, chusteczek,
- zabawa „śpiący miś”.

Ćwiczenia oddechowe połączone z 
ruchem ciała:

- unoszenie i opuszczanie rąk,
- „pajacyki”,
- zabawa „roślinka”, 
- zabawa „wieje wiatr”,
- ćwiczenie „koci grzbiet”.

Ćwiczenia w wydłużaniu fazy 
wydechowej w czasie mówienia:

- zabawa „zawody trzmiela z 
wietrzykiem”,

- zabawa „mruczenie misia”,
- naśladowanie śmiechu dużego i 

małego misia, 
- zabawa „lale Ani”,
- zabawa „lokomotywa”,
- naśladowanie syczenia gęsi.

Wiatraki, imitacje liści i 
chmurek, piórka, wata, 
bańki mydlane, piłeczki 
ping-pongowe, gwizdki, 
trąbki , balony.

Kwiaty, pachnące 
chusteczki.

Duży i mały miś, lale.

2 Rozwijanie sprawności 
motorycznej w zakresie 
motoryki dużej i małej.

Ćwiczenia ruchowe całego ciała:
- chodzenie na czworaka,
- chodzenie z tacą,
- skakanie jak żabka, zając,
- kroczenie z wysoko 

podniesionymi kolanami,
- bieganie,
- bieganie i chodzenie na 

palcach,
- naśladowanie ruchem pociągu, 

samolotu, zwierząt,

Magnetofon, nagrania 
muzyczne, taca.
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- ćwiczenie naprzemienne 
„łokieć goni kolanko”.

Ćwiczenia manualne:
- układanie puzzli,
- zbieranie  kulek do pojemnika,
- modelowanie w plastelinie 

kulek, wałeczków,
- zamalowywanie prostych, 

dużych rysunków z 
zaznaczonymi konturami.

Puzzle, kulki i pojemnik, 
plastelina, klocki,
szablony do kolorowania.

3 Kształcenie wrażliwości 
na muzykę.
Kształcenie słuchu 
muzycznego i poczucia 
rytmu.
Rozwijanie umiejętności 
wiązania ruchu z muzyką 
i mówieniem.
Rozwijanie koordynacji 
słuchowo ruchowej.

Ćwiczenia w reagowaniu na brak 
sygnału:

- zabawa „katarynka”,
- zabawa „prosiaczek 

odpoczywa”.
Ćwiczenia w dostosowaniu tempa 
ruchu do zmiany rytmu:

- chodzenie lub bieganie w rytm 
muzyki, zabawa „miś na 
spacerze”,

- taniec w rytm muzyki (wolno – 
szybko), zabawa „misie 
tańczą”.

Zapamiętywanie i odtwarzanie 
prostych rytmów:

- uderzanie w bębenek.
Ćwiczenia logorytmiczne:

- zabawa „naśladowania 
zwierząt”,

- zabawa „pieski śpią”,
- zabawa „jedzie pociąg”.

Bębenek, tamburyno, 
nagrania muzyczne.

4 Rozwijanie sprawności 
narządów mowy.
Kształcenie umiejętności 
wykonywania celowych 
ruchów przez narządy 
artykulacyjne.
Kształtowanie 
koordynacji wzrokowo- 
słuchowo- ruchowej.

Ćwiczenia motoryczne warg:
- zabawa „miny”,
- zabawa „mamo-mamo”,
- parskanie konia ,
- zabawa „lusterka”,
- pokazywanie ustami psa, 

królika, prosiaczka...
Ćwiczenia motoryczne języka:

- podnoszenie języka do nosa, 
opuszczanie go do brody,

- wysuwanie języka do przodu i 
cofanie go w głąb jamy ustnej,

- dotykanie językiem do kątów 
ust, 

- podnoszenie języka do 
podniebienia ,

- kląskanie, mlaskanie,
- zabawa „sprzątanie 

mieszkania”,
- pokazywanie przyjaciół Misia 

Lusterka, szpatułki, obrazki 
zwierząt, labiogramy
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Uszatka,
- zabawa „misie jedzą miód”,
- zabawa „pieski jedzą kaszkę”,
- zabawa „języczek, który chciał 

skakać jak króliczki”.
Ćwiczenia policzków:

- zabawa w „baloniki”.
Ćwiczenia podniebienia:

- chrapanie,
- chrumkanie,
- gęganie.

Ćwiczenia żuchwy:
- wysuwanie do przodu i cofanie,
- poruszanie żuchwą na boki,
- żucie,
- ziewanie.

5 Kształcenie dojrzałego 
sposobu połykania.

Ćwiczenia w połykaniu:
- śliny, 
- zabawa „połykanie kropli 

deszczu”,
- ssanie pudrowych cukierków.

Pudrowe cukierki.

6 Różnicowanie dźwięków 
płynących z otoczenia.
Rozwijanie umiejętności 
słuchania i skupiania 
uwagi na wrażeniach 
słuchowych.
Kształcenie umiejętności 
wskazywania źródła 
dźwięku.
Różnicowanie głosek 
opozycyjnych.

Ćwiczenia słuchowe: wskazywania 
źródła dźwięku:

- zabawa „kto ma dzwoneczek”,
- zabawa „gdzie jest lala?”.

Ćwiczenia w rozpoznawaniu 
naturalnych dźwięków otoczenia:

- odgłosów zwierząt,
- dźwięków zabawek,
- darcia papieru, brzdęku szkła, 

pluskania wody, rozrzucanych 
klocków itp.,

- środków lokomocji,
- rozpoznawanie dzieci po głosie.

Ćwiczenia w rozpoznawaniu 
dźwięków instrumentów muzycznych:

- bębenka, tamburyna, kołatki.
Ćwiczenia w słuchaniu tekstów:

- słuchanie krótkich opowiadań o 
Misiu Uszatku wspomaganych 
ilustracją lub mini inscenizacją 
za pomocą pacynek.

Ćwiczenia w różnicowaniu głosek 
opozycyjnych:

- głoski dźwięczne- 
bezdźwięczne,

- głoski twarde – miękkie.
Ćwiczenia w zapamiętywaniu i 
odtwarzaniu:

Dzwonek, płacząca lub 
śmiejąca się lala.

Nagrania i obrazki 
zwierząt, pojazdów, 
zabawki wydające dźwięki 
(płacząca lala, kwacząca 
kaczka, grzechotka, 
samochód) magnetofon, 
papier, miska z wodą, 
szklanka i łyżeczka, klocki 
w pudełku
Instrumenty muzyczne

Książka „Miś Uszatek”, 
wiersze, pacynki, historyjki 
obrazkowe.

 Ilustracje.

Bębenek, rymowanki, 
opowiadania o Misiu 
Uszatku.
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- prostych rytmów,
- krótkich rymowanek, piosenek,
- krótkich opowiadań.

7 Rozwijanie zasobu 
leksykalnego.
Rozwijanie form 
językowych 
(syntaktyczno – 
semantycznych) 
wypowiedzi.

Ćwiczenia w przyswajaniu słownictwa 
dotyczącego najbliższego otoczenia 
dziecka:

- rodzina (członkowie rodziny 
dziecka),

- dom (dom Misia Uszatka, 
zabawa „miś się pomylił”, „lala 
nie ma mebli”),

- podwórko (zabawa „przyjaciele 
Uszatka”, „jakie to zwierzę”, 
„do kogo toczysz piłkę?”),

- części ciała (zabawa „co to 
jest?”).

Ćwiczenia w nazywaniu osób, 
przedmiotów, zwierząt i 
wykonywanych przez nich czynności:

- „zabawa lalek i misiów”,
- „ co robi miś i jego 

przyjaciele”.
Ćwiczenia w posługiwaniu się słowami 
określającymi:

- położenie przedmiotów w 
przestrzeni (na, pod, za, obok; 
nisko - wysoko) zabawa „ gdzie 
jest lala?”,

- kierunek (w przód - w tył; do 
góry- na dół)

- wielkość (duży- mały) „zabawy 
Misiów”

Ćwiczenia w utrwalaniu znajomości 
barw (niebieski, żółty, czerwony, 
zielony):

- zabawa „wrzuć kulę do 
kapelusza w kolorze...”,

- zabawa „stań przy takim 
samym kwiatku”.

Ćwiczenia w przyswajaniu określeń 
czasu:

- długo – krótko,

- teraz – potem.

Ćwiczenie poznawania zbiorów 
przedmiotów, próby klasyfikacji wg. 
ich wartości jakościowych:

Ilustracje, zabawki (lale, 
zwierzęta, meble), piłka.

Lale, misie, ilustracje.

Zabawkowe meble, meble 
znajdujące się w sali, lale, 
małe i duże misie.

Kwiaty, kapelusze, szarfy 
w kolorze żółtym, 
czerwonym, niebieskim i 
zielonym.

Zbiory przedmiotów 
(misiów, lalek, kwiatów).

Zbiory o odpowiedniej 
liczebności.
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- gromadzenie przedmiotów 
mających wybraną cechę 
wspólną (wielkość, kolor, 
przeznaczenie).

Ćwiczenia w porównywaniu zbiorów:

- dużo, mało, tyle samo.

Ćwiczenia w budowaniu zdań i 
formułowaniu wypowiedzi 
wielozdaniowych:

- udzielanie odpowiedzi na 
pytania dotyczące treści 
opowiadania o „Misiu 
Uszatku”,

- wspólne odtwarzanie 
usłyszanej opowieści,

- wyrażanie opinii i dokonywanie 
oceny postępowania bohaterów 
opowiadania,

- luźne rozmowy .

Książka 
Cz. Janczarskiego, 
ilustracje.

8 Powiększanie i 
doskonalenie zasobu 
fonologicznego.

Ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne:
- utrwalanie prawidłowej 

wymowy samogłosek,
- demonstrowanie prawidłowej 

wymowy niektórych 
spółgłosek,

- ćwiczenie i utrwalanie 
wymowy głosek (f, w, k, ś, ź, ć, 
s, z, c, l) w sylabach, 
logotomach, wyrażeniach 
dźwiękonaśladowczych i 
wyrazach,

- ćwiczenia służące wywołaniu 
niektórych głosek.

Labiogramy, ilustracje.

4.2. Rodzaje ćwiczeń:

− Ćwiczenia oddechowe.

− Ćwiczenia ruchowe w zakresie:

− motoryki dużej,

− motoryki małej.

− Ćwiczenia rytmiczne i logorytmiczne.

− Ćwiczenia motoryki artykulacyjnej:

− warg,
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− języka,

− policzków,

− podniebienia,

− żuchwy,

− Ćwiczenia słuchowe.

− Ćwiczenia kształcące umiejętności językowe:

− ćwiczenia słownikowe,

− ćwiczenia w konstruowaniu zdań,

− ćwiczenia rozwijające mowę opowieściową.

4.3. Przewidywane osiągnięcia dzieci

Po zakończonym cyklu zajęć dziecko potrafi:

− prawidłowo gospodarować oddechem;

− stosować prawidłowy tor oddechowy;

− wykonywać precyzyjnie  wskazane  ruchy językiem, ustami,  policzkami,  żuchwą i 

podniebieniem;

− prawidłowo połykać;

− reagować  na  bodźce  słuchowe,  różnicować  dźwięki  otoczenia,  wykazywać 

wrażliwość słuchową;

− wykazywać poczucie rytmu;

− prezentować właściwą dla wieku sprawność ruchową w zakresie motoryki małej i 

dużej;

− poprawnie artykułować głoski z zasobu fonologicznego zgodnego z wiekiem, a w 

razie  nieprawidłowości  dziecko  powinno  być  na  wniosek  rodziców  objęte 

indywidualną terapią logopedyczną;

− nazywać  przedmioty,  zjawiska  i  czynności  znajdujące  się  lub  dziejące  się  w 

najbliższym otoczeniu oraz rozumieć ich znaczenie;

− budować zdania proste i rozwijać je;

− wypowiadać się na bliskie dziecku tematy;

− rozumieć i pamiętać treści słuchanych opowiadań o Misiu Uszatku.
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5.  ŚRODKI DYDAKTYCZNE

1. Lektura  Cz.  Janczarskiego  „Miś  Uszatek  i  przyjaciele”,  teksty  wierszy,  rymowanek  i 

piosenek.

2. Historyjki obrazkowe, ilustracje, obrazki.

3. Instrumenty  muzyczne,  magnetofon,  nagrania  muzyczne,  nagrania  dźwięków  otoczenia, 

odgłosów zwierząt, pozytywki, miska z wodą, papier, szklanka z łyżeczką.

4. Pacynki przedstawiające bohaterów opowiadań, zabawkowe meble, lale, misie, kolorowe: 

szarfy, chorągiewki, kwiaty, koszyki, kapelusze, guziki; marchewki i inne warzywa, imitacje 

pokarmów.

5. Watki, rurki, wiatraki, balony, dmuchany ryż, papierowe kwiatki, chmurki, piórka, piłeczki 

ping-pongowe, gwizdki, trąbki, pachnące chusteczki.

6. Lusterka, szpatułki, pudrowe cukierki, napój w łyżeczce, w szklance, labiogramy, zdjęcia z 

minami dzieci.

7. Plastelina, kredki, plansze do kolorowania, puzzle, krążki do zbierania, piłki.

8. Materiał językowy w grze „Od obrazka do słowa”. 

6.  PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 6.1. Etapy realizacji programu

W programie profilaktyki logopedycznej wyróżniono trzy etapy jego realizacji.

I etap

Przeprowadzenie  diagnozy  logopedycznej  dzieci  uczestniczących  w  programie.  Badanie 

zostanie wykonane w oparciu o przygotowany Kwestionariusz Wczesnej Diagnozy Logopedycznej. 

Badanie sprawdza:

− sposób oddychania dziecka;

− sposób połykania; 

− słuch (orientacyjnie);

− budowę aparatu mowy;

− sprawność narządów mowy;

− poprawność artykulacyjną mowy;

− rozumienie mowy.

Podczas  badania  wskazana  jest  obecność  nauczyciela,  która  zapewnia  dziecku poczucie 

bezpieczeństwa.  Pozwala  również  włączyć  nauczyciela  w realizację  zadań  profilaktycznych.  O 
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wynikach badań informowani są rodzice w czasie indywidualnych konsultacji.

II etap

Kolejnym elementem programu jest  szkolenie dla rodziców. W czasie spotkania rodzice 

poznają ogólne zagadnienia profilaktyki logopedycznej i konsekwencje zaniedbań ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobu połykania i oddychania. Następnie należy zapoznać rodziców z ogólnymi 

wynikami badań dzieci w przedszkolu, omówić najczęściej występujące zaburzenia i utrudnienia 

rozwoju mowy oraz wskazać właściwe drogi postępowania. 

Zainteresowanym rodzicom udzielane są indywidualne konsultacje.

III etap

Jednocześnie  realizowany  jest  następny  etap  programu,  czyli  cykl  zajęć  grupowych,

w czasie których rozwija się poszczególne funkcje związane z mówieniem, a także stymuluje się 

prawidłowy rozwój  mowy.  Program przewiduje  cykl  10  zajęć  logopedycznych,  które  prowadzi 

logopeda.  W czasie  zajęć  rozwijane  i  kształcone  będą  umiejętności  prawidłowego  oddychania

i połykania oraz umiejętności motoryczne w zakresie motoryki dużej i małej, a także artykulacyjnej. 

Kształcone  będą  również  funkcje  słuchowe  oraz  rozwijane  umiejętności  językowe  w  zakresie 

wymowy, systemu leksykalnego, fleksyjnego i składniowego. 

IV etap

Ostatnim  elementem  programu  jest  dokonanie  ewaluacji.  Po  zakończeniu  cyklu  zajęć

z  dziećmi,  osoba  prowadząca  przeprowadza  powtórne  badanie  logopedyczne  wśród  dzieci,

u których stwierdzono niewłaściwe funkcje związane z mówieniem oraz zburzenia lub opóźnienia 

mowy (badanie dotyczy tylko nieprawidłowo funkcjonującej sfery). Analizowane są też ankiety 

wypełnione rodziców po spotkaniach z logopedą i po zakończeniu cyklu zajęć, w których rodzice 

wypowiadają się na temat zasadności prowadzenia profilaktyki logopedycznej w przedszkolu oraz 

oceniają realizację programu.

6.2. Organizacja zajęć:

- Zajęcia mogą odbywać się terenie przedszkola lub poradni w oddzielnej sali umożliwiającej 

swobodę ruchów.

- W zajęciach uczestniczą dzieci trzyletnie.

- Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 15 minut.

- Program realizowany jest w formie zajęć grupowych, których liczebność wynosi 2-8 osób.
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6.3. Metody stosowane w procesie oddziaływań profilaktycznych:

− słuchowe;

− wzrokowe;

− dotyku i czucia skórnego;

− wyjaśniania;

− mechaniczne;

− fonetyczne;

− językowe;

− naśladownictwa.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 1

Temat: „W sklepie z zabawkami”.

Pomoce:  miś-pacynka,  piłka,  papierowe  liście,  pajacyk,  samochód,  dzwonek,  magnetofon, 

nagrania z rytmiczną muzyką.

Przebieg zajęć:

1. Zapoznanie i przywitanie dzieci z Misiem Uszatkiem:

- dzieci kolejno witają się z misiem i przedstawiają się imieniem;

- zabawa „Do kogo toczysz piłkę?”- dziecko trzymające piłkę odpowiada na pytanie

i toczy je w kierunku osoby, którą nazwało. Wszystkie dzieci powinny wziąć udział 

w zabawie;

- nazywanie części ciała u misia i u siebie;

- zabawa „co to jest?”- logopeda nazywa i wskazuje poszczególne części ciała. Potem 

wskazuje  niewłaściwie  nazywane  części,  na  co  dzieci  reagują  sprzeciwem, 

prawidłowo wskazując wymienioną część.

Cel:  nabycie  umiejętności  przedstawiania  się,  utrwalanie  imion kolegów, reagowanie na sygnał 

wzrokowy  i  słuchowy,  utrwalenie  nazw  części  ciała,  rozwijanie  umiejętności 

przyporządkowywania.

2. Skąd przyszedł do nas miś?

- opowiadanie przez prowadzącą treści fragmentu bajki „Miś Uszatek i przyjaciele” 

pt. „W sklepie z zabawkami” z wykorzystaniem ilustracji;
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- wspólne  odtwarzanie  treści  opowiadania  połączone  z  ćwiczeniami  motorycznymi 

narządów mowy (podnoszenie języka w kierunku nosa i brody, dotykanie językiem 

zębów  na  górze  i  na  dole,  wysuwanie  języka  na  zewnątrz,  podnoszenie  go  do 

podniebienia,  dotykanie  do  kątów ust,  kląskanie,  rozciąganie  warg  w  uśmiechu, 

cmokanie, mina smutna).

Cel:  skupianie  uwagi  na  bodźcach  słuchowych,  kształcenie  umiejętności  słuchania  opowiadań, 

ćwiczenie mięśni warg i języka oraz wykonywania celowych ruchów narządami mowy.

3. Ćwiczenia oddechowe:

- dzieci naśladują misia, który zmarzł na spacerze – dmuchanie na dłonie (zwrócenie 

uwagi na to, by dzieci nabierały powietrze nosem, a ustami wypuszczały)

- naśladowanie  mruczenia  misia  –  mmmmm (wdech  nosem  -  długi  wydech

z mruczeniem).

Cel: uświadomienie występowania fazy wdechowej i wydechowej podczas oddychania, wydłużanie 

fazy wydechowej, właściwe ustawienie głosu.

4. Ćwiczenia słuchowe:

- zabawa  „kupujemy  zabawki”-  prowadząca  pokazuje  dzieciom  zabawki:  pajaca, 

misia,  samochód,  dzwonek;  naśladuje  ich  głosy  i  dźwięki  wspólnie  z  dziećmi. 

Następnie wskazane dzieci naśladują dźwięk zabawki, którą chcą kupić. Pozostałe 

dzieci odgadują, jaka to zabawka.

Cel:  rozpoznawanie  i  różnicowanie  poznanych  odgłosów  zabawek,  prawidłowe  wymawianie 

połączeń głoskowych.

5. Ćwiczenia ruchowe i logorytmiczne:

- zabawa „misie schodzą z wystawy”- dzieci stoją blisko siebie, plecami dotykając 

ściany. Na hasło „misie schodzą z wystawy” dzieci zaczynają biegać swobodnie po 

sali. Na hasło „misie wracają na półkę” dzieci ustawiają się pod ścianą;

- zabawa „miś  na spacerze”  – dzieci  chodzą  w rytm muzyki,  zatrzymują  się,  gdy 

muzyka przestaje grać.

Cel:  ćwiczenie  orientacji,  reagowanie  na  sygnał  dźwiękowy,  poruszanie  się  w  gromadzie, 

wyrabianie poczucia rytmu, ćwiczenie mięśni całego ciała.

6. Zakończenie zajęć: pożegnanie dzieci z misiem i osobą prowadzącą.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 2

Temat: „Przyjaciele”.

Pomoce :  pluszowy miś,  pies,  kogut,  zając,  nagrania odgłosów zwierząt,  magnetofon,  nagrania 

muzyczne  o  różnym  tempie,  książeczka  Cz.  Janczarskiego  pt.  „Miś  Uszatek  i  przyjaciele”, 

wiatraczki, rurki, ryż, piłka.

Przebieg zajęć:

- Przywitane się dzieci z Misiem Uszatkiem:

− dzieci  używają zwrotów grzecznościowych: „Dzień dobry”,  „Witaj”,  „Cieszę się,  że Cię 

widzę”,

− dzieci śpiewają piosenkę „Witaj Aniu!” na powitanie każdego dziecka (M. Bogdanowicz).

Cel: utrwalenie umiejętności witania się i przedstawiania, utrwalanie imion kolegów, kształcenie 

samoświadomości dziecka i jego afirmacja.

Opowiadanie przez prowadzącą fragmentu bajki „Miś Uszatek i przyjaciele” pt. „Przyjaciele”:  

- opowiadanie historyjki z wykorzystaniem pacynek; dzieci odpowiadają na pytania związane z jej 

treścią,  np.  „Jakich  przyjaciół  poznał  Miś?”,  „Gdzie  ich  zapoznał?”,  „Jak  się  przedstawił?”; 

nazywanie przyjaciół Misia. 

Cel:  kształcenie  umiejętności  słuchania  i  skupiania  uwagi  na  bodźcach  słuchowych, 

rozumienia słuchanych treści, odpowiadania na pytania.

1.  Ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych:

dzieci  wykonują  ćwiczenia  naśladując  zwierzęta  (pies  –  wyszczerzanie  zębów,  kogut  – 

układanie ust w dzióbek itp.)

Cel:  usprawnianie  mięśni  języka,  warg,  policzków,  żuchwy,  podniebienia  miękkiego, 

wykonywanie celowych ruchów oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo –słuchowo -  ruchowej.

2. Ćwiczenia oddechowe:

- dzieci dmuchają na wiatraczki;

- zabawa „kogucik zbiera ziarenka piasku” – dzieci podnoszą za pomocą rurki dmuchany 

ryż.
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Cel: kształcenie  umiejętności  nabierania  powietrza  nosem,  wydłużanie  fazy  wydechowej, 

pogłębianie wdechu.

3. Ćwiczenia ortofoniczne:

 - dzieci poznają i naśladują dźwięki wydawane przez zwierzęta:

pies :    hau–hau,

kogut :  ku–ku–ryku,

zając :   kic–kic;

prowadząca pokazuje zabawkowe zwierzątko, a dzieci naśladują dźwięk, jaki wydaje.

Cel: ćwiczenie narządów mowy poprzez powtarzanie głosek tylnojęzykowych k, h oraz wyrazów 

dźwiękonaśladowczych: hau, kic, kukuryku.

4. Ćwiczenia słuchowe:

- dzieci słuchają nagranych na taśmie naturalnych odgłosów wydawanych przez zwierzęta

i  wskazują właściwy obrazek, nazywając rozpoznane zwierzę (pies, kot, kogut, kura, koń, 

kaczka).

Cel: rozpoznawanie i różnicowanie odgłosów zwierząt.

5. Ćwiczenia logorytmiczne i ruchowe:

- dzieci naśladują zwierzęta: psa – chodzenie na czworaka i powtarzanie „hau-hau”,

              koguta – kroczenie z wysoko unoszonymi kolanami i powtarzanie „kukuryku”,

               zająca – skakanie i powtarzanie „kic–kic”,

               misia – chodzenie z szeroko rozstawionymi nogami i mruczenie,

- zabawa „misie tańczą”: dzieci poruszają się w rytmie muzyki (wolno – szybko);

- zabawa „pieski śpią” : dzieci w siadzie klęcznym opierają głowę na dłoniach – „pieski 

śpią”. Na sygnał trąbki pieski budzą się i w klęku podpartym szczekają „hau –hau” (do 

wyboru);

-  zabawa „zajączki  uciekają  do  norek”:  na  sali  wyznaczone są  miejsca  na  „norki  dla 

zajączków”. Na sygnał bębenka zajączki wybiegają z norek i  poruszają się w różnych 

kierunkach.  Na  polecenie  prowadzącej  zatrzymują  się  i  kucają.  Na  uderzenie  piłką  o 

podłogę zajączki uciekają do norek (do wyboru).

Cel: ćwiczenie mięśni grzbietu, kończyn górnych i dolnych, mięśni narządów mowy, wyrabianie 

prostej  postawy w czasie  chodzenia,  kształcenie  poczucia  rytmu, reagowanie na zmianę tempa, 

ćwiczenie umiejętności łączenia oddechu z mówieniem i poruszaniem się.
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6. Zakończenie zajęć: pożegnanie się z Misiem i jego przyjaciółmi oraz z prowadzącą.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 3

Temat: „Każdy je to, co lubi”

Pomoce:  pluszowy miś, prosiaczek, pies, kogucik, zajączek, książka Cz. Janczarskiego pt. „Miś 

Uszatek”,  plastelina,  koszyczek, papierowe imitacje  pokarmów dla zwierząt,  nagrania odgłosów 

zwierząt.

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się dzieci z Misiem Uszatkiem, śpiewanie piosenki „Witaj Aniu!”:

- miś przedstawia swojego nowego przyjaciela Prosiaczka;

- dzieci kolejno przedstawiają się Prosiaczkowi.

Cel: utrwalenie umiejętności witania się i przedstawiania.

2. Opowiadanie przez prowadzącą opowiadania pt. „Każdy je to, co lubi” i  „Gość”:

- opowiadanie historyjek inscenizowane pacynkami;

- dzieci wymieniają ulubione pokarmy zwierząt;

- dzieci odpowiadają na pytania związane z treścią opowiadania : „Jakiego nowego 

przyjaciela poznał Uszatek?”, „Co zrobił Uszatek, kiedy poznał Różowego Ryjka?”, 

„Jakie potrawy przygotowały zwierzątka na śniadanie?”, „Jak zachowywał się przy 

stole prosiaczek?”.

Cel: kształcenie  umiejętności  słuchania,  rozumienia  i  analizowania  treści  słyszanych,  oceny 

postępowania innych, przewidywania zachowań innych. 

3. Ćwiczenia motoryczne narządów mowy:

- zabawa „miś je miód” - oblizywanie ust językiem, wysuwanie języka do przodu, na 

brodę, podnoszenie go do nosa, oblizywanie zębów, policzków, podniebienia, dna 

jamy ustnej, mlaskanie, nadymanie policzków, żucie, uśmiech, zdziwienie (u);

- zabawa  „pieski  jedzą  kaszkę”  -  pieski  chodzą  wokół  miski  z  kaszą,  następnie 

wykonują siad klęczny,  opierają się  na przedramionach, pochylają nisko i  „jedzą 

kaszę”.
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Cel: podnoszenie  sprawności  motorycznej  warg,  policzków,  podniebienia,  żuchwy,  języka  ze 

szczególnym uwzględnieniem jego pionizacji.

4. Ćwiczenie dojrzałego sposobu połykania:

- zabawa „misie połykają miód” - prowadząca objaśnia i pokazuje, jak misie połykają. 

Następnie dzieci połykają ślinę z podniesionym przodem języka;

- prowadząca sprawdza indywidualnie sposób połykania u dzieci.

Cel: poznanie właściwego sposobu połykania i kształcenie tejże umiejętności

5. Ćwiczenia oddechowe:

- zabawa „słońce wschodzi” -  dzieci-koguciki  kucają.  Na hasło „słońce wschodzi” 

budzą się ze snu i stają wyprostowane(wdech), podnosząc głowę do góry. Na hasło 

„słońce zachodzi” - kucają (wydech), naśladując śpiące koguciki.

Cel:  kształcenie  i  utrwalanie  prawidłowego  toru  oddechowego  w  czasie  ruchów  całego  ciała, 

pogłębianie wdechu, zatrzymywanie powietrza w płucach.

6. Ćwiczenia słuchowe i ortofoniczne:

- zabawa „kto przyszedł na śniadanie?” – dzieci odsłuchują z taśmy głosy zwierząt

i zgadują, jakie zwierzątko zbliża się do nas z wizytą;

- dzieci witają zwierzęta naśladując ich odgłosy.

Cel: rozpoznawanie odgłosów zwierząt i ich nazywanie, skupianie uwagi na bodźcach słuchowych, 

ćwiczenie połączeń głoskowych w wyrazach dźwiękonaśladowczych.

7. Ćwiczenia ruchowe i manipulacyjne:

- dzieci lepią z plasteliny kości dla pieska – dłonią wykonują ruchy wałkowania;

- zabawa „idzie  dróżką prosiaczek”  -  dzieci  idą w rytmie muzyki,  kucają  –  kiedy 

muzyka milknie;

- zabawa  „czy  mogę  prosić  o  śniadanie?”  –  dzieci  stają  naprzeciwko  siebie

w odległości 3 m. Jedno z nich otrzymuje tacę ze „śniadaniem”. Na sygnał dzwonka 

idzie z tacą w kierunku kolegi, wręczając mu ją (do wyboru).

Cel: rozwijanie  umiejętności  skupiania  uwagi,  doskonalenie  równowagi  w  czasie  chodzenia, 

kształcenie  poczucia  rytmu,  reagowanie  na  sygnał  dźwiękowy  i   brak  dźwięku,  usprawnianie 

drobnych mięśni palców i dłoni.
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8. Zakończenie zajęć. Pożegnanie z misiem i prowadzącą.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 4

Temat: „Choinka od dużego niedźwiedzia”

Pomoce:  mały i duży pluszowy miś, książka Cz. J.  Janczarskiego „Miś Uszatek i  przyjaciele”, 

nagrania  muzyczne,  magnetofon,  watki,  rysunki  choinek:  małej  i  dużej,  bębenek,  dzwonek, 

tamburyno, grzechotka, cymbałki, rysunki dużego i małego misia, dużej i małej choinki, parawan, 

cukierki pudrowe.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci, śpiewanie piosenki na powitanie każdego dziecka pt. „Witaj Aniu!” 

Cel: utrwalenie umiejętności witania się i przedstawiania.

2. Opowiadanie przez prowadzącą fragmentu bajki pt. „Choinka od dużego niedźwiedzia”:

- opowiadanie historyjki wspomagane ilustracją;

- rozmowa z dziećmi na temat świąt Bożego Narodzenia i choinki;

- dzieci odpowiadają na pytania związane z treścią opowiadania : „Po co miś poszedł do 

lasu?”, „Jakiego drzewka szukał miś?”, „Kto pomógł misiowi?”, „Jaki był niedźwiedź,

a jaki Miś Uszatek?”;

- prezentowanie małej  i  dużej  choinki,  a  także małego i  dużego misia,  porównywanie 

wielkości.

Cel: rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia ustnie przekazywanych informacji, bogacenie 

zasobu  słownictwa  dotyczącego  tradycji  bożonarodzeniowych,  pory  roku  –  zimy,  lasu,  pojęć 

wielkości – duży, mały.

3. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne:

- dmuchanie na płatki śniegu (watki);

- naśladowanie śmiechu małego misia: hi-hi;

- naśladowanie śmiechu dużego niedźwiedzia: ha-ha.

Cel : utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, pogłębianie wdechu i ekonomiczne zużywanie 

wydychanego powietrza.
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4. Ćwiczenia motoryczne narządów mowy:

- ćwiczenia  języka,  warg,  policzków,  podniebienia  i  żuchwy w oparciu  o  historyjkę 

„Miś sprząta mieszkanie przed świętami”;

- ssanie cukierków;

- połykanie miodu (śliny).

Cel: podnoszenie  sprawności  narządów  mowy,  pionizowanie  przodu  języka,  kształcenie

i utrwalanie dojrzałego sposobu połykania.

5. Ćwiczenia słuchowe:

- demonstrowanie  dźwięków  instrumentów  muzycznych:  bębenka,  tamburyna, 

grzechotki i dzwonków chromatycznych (cymbałków); 

- dzieci rozpoznają dźwięki prezentowane za parawanem;

- zabawa „kto ma dzwoneczek?”- dzieci siedzą w kole, trzymając ręce założone do 

tyłu.  Jedno  dziecko  idzie  na  koniec  sali.  Prowadząca  daje  dzwonek  wybranemu 

dziecku siedzącemu w kole. Powracające dziecko ma odgadnąć, w czyich rękach jest 

dzwoniący dzwoneczek.

Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania i różnicowania dźwięków instrumentów muzycznych 

oraz rozpoznawania źródła dźwięku.

6. Ćwiczenia ruchowe i rytmiczne:

- zabawa „duże  niedźwiedzie  i  małe  misie” – na  hasło  „duże  niedźwiedzie”  dzieci 

chodzą w rytmie muzyki na palcach, na hasło „małe misie” – biegają cichutko na 

palcach (muzyka w szybkim tempie);

- prowadząca pokazuje zabawkę małego misia – dzieci kucają; dużego misia – dzieci 

wstają podnosząc ręce do góry (do wyboru);

- zabawa „ozdabiamy choinkę”- na narysowaną choinkę dzieci układają i przylepiają 

kolorowe kuleczki z plasteliny (bąbki), które same uformowały.

Cel: reagowanie na sygnał, wprawianie się w bieganiu w luźnej gromadce, wyrabianie poczucia 

rytmu, rozwijanie  umiejętności  manualnych, usprawnianie  drobnych mięśni  palców oraz mięśni 

całego ciała i dłoni.

7. Zakończenie zajęć. Pożegnanie dzieci.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDCZNYCH nr 5

Temat: „I ja też urosnę!”

Pomoce:  pluszowy miś, Książka Cz. J.  Janczarskiego „Miś Uszatek i  przyjaciele”, magnetofon, 

nagrania muzyczne, papierowe i waciane chmurki, bębenek, trąbka, grzechotka, żabka–pacynka, 

słomka, miska z wodą.

Przebieg zajęć : 

1. Powitanie: dzieci witają się ze sobą poprzez śpiewanie piosenki „Witaj Aniu”. 

2. Opowiadanie przez prowadzącą bajki pt. „I ja też urosnę!”:

- opowiadanie historyjki z użyciem pacynek;

- wspólna rozmowa z dziećmi na temat nowej przygody misia;

- dzieci  odpowiadają  na  pytania  prowadzącej,  np.:  „Jak  długo  padał  deszczyk?”, 

„Jakie ubranka miał Miś Uszatek po deszczu?”, „Dlaczego miś nie schował się przed 

deszczem?”, „Kogo spotkał miś?”.

Cel: rozwijanie umiejętności słuchania, bogacenie zasobu słownictwa związanego z deszczem, porą 

roku – wiosną, utrwalenie pojęć wielkości – duży, mały; czasu – długo, krótko; przymiotników - 

suchy, mokry.

3. Ćwiczenia oddechowe:

- zabawa „wieje wiatr ”- dzieci unoszą ręce do góry przeciągle dmuchając i kołysząc 

rękoma raz w jedną raz w drugą stronę- naśladują kołyszące się drzewa;

- zabawa „wiatr rozgania deszczowe chmury”- dzieci dmuchają na papierowe, potem 

waciane chmurki;

- dzieci dmuchają przez słomkę do wody.

Cel:  utrwalanie  prawidłowego  toru  oddechowego,  wydłużanie  fazy  wydechowej,  ekonomiczne 

zużywanie nagromadzonego powietrza.

4. Ćwiczenia motoryczne narządów mowy:

- zabawa  „chwytamy  krople  deszczu  wargami”  -  dzieci  unoszą  do  góry  głowę

i wargami chwytają krople; chwytanie kropli dolną wargą (warga dolna wysunięta, 
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ruchliwa żuchwa);

- naśladowanie kląskaniem języka spadających kropli deszczu;

- utrzymywanie samymi ustami słomki;

- połykanie kropli deszczu - „Smaczne”.

Cel:  uzyskanie zręcznych,  celowych ruchów warg,  języka,  żuchwy,  podniebienia;  pionizowanie 

przodu języka, utrwalanie dojrzałego sposobu połykania.

5. Ćwiczenia artykulacyjne:

- dzieci spacerują po sali. Na hasło „pada deszcz” ustawiają się pod ścianą, i klaszcząc 

w dłonie, wypowiadają słowa ; „kap – kap”;

- zabawa  „zawody  trzmiela  z  wietrzykiem”-  trzmiel  chciał  przegonić  wietrzyk

i założył się z żabką, że tego dokona. Wietrzyk zgodził się wziąć udział w zawodach. 

Wyznaczono długość  trasy,  jaką  mieli  pokonać  zawodnicy.  Sygnał  do  startu  dała 

żabka, a na mecie oczekiwał na zawodników bocian. Mimo że trzmiel bardzo się 

starał, machał z całych sił skrzydełkami i wołał „www”, nie mógł dogonić Wietrzyka 

i przyleciał na metę drugi. Wietrzyk, leciutko szemrząc „fff” odleciał, a zawstydzony 

trzmiel schował się między liśćmi.

Cel: utrwalenie prawidłowej artykulacji głoski „k”, „f”, „w” w wyrazach dźwiękonaśladowczych

i izolacji.

6. Ćwiczenia logorytmiczne i słuchowe:

- naśladowanie żabki – na sygnał bębenka dzieci skaczą,

                               na sygnał grzechotki mówią „kum – kum”,

-  dzieci   skaczą  w  rytm  muzyki.  Kiedy  muzyka  milknie  dzieci  zatrzymują  się

i odpowiadają na pytanie : „Jak długo grała muzyka?”

Cel:  kształcenie  ruchów  całego  ciała,  usprawnianie  narządów  mownych,  kształcenie  poczucia 

rytmu i wrażliwości na muzykę, określanie czasu brzmienia muzyki (długo, krótko).

7. Zakończenie zajęć. Pożegnanie dzieci z Misiem Uszatkiem i prowadzącą.

78



LOGOPEDA 1(2)/2006

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 6

 

Temat: ,,  Bałwanek”  

Pomoce:  książka  J.  Cz.  Janczarskiego pt.  „Miś  Uszatek  i  przyjaciele”,  pluszowy miś,  rysunek 

chudego  i  grubego  bałwanka,  kolorowe  kapelusze  (miski),  bębenek,  papierowe  kule  śnieżne, 

magnetofon i nagrania muzyczne.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci, śpiewanie piosenki „Witaj Aniu”.

2. Opowiadanie przez prowadzącą bajki pt. „Bałwanek”:

- opowiadanie historyjki z wykorzystaniem ilustracji;

- rozmowa z dziećmi na temat bajki;

- pytania  kierowane do  dzieci  :  „W jaki  sposób dzieci  ulepiły  bałwanka?”,  „Jakie 

podarunki  przynosił  Uszatek  bałwankowi?”,  „W  jakich  kolorach  były  ozdoby 

bałwanka?”,  „Co stało się  z bałwankiem, kiedy zaczęło mocno świecić słońce?”,

„W jaki sposób Uszatek pomógł bałwankowi?”.

Cel:  utrwalenie  znajomości  kolorów:  białego,  czarnego,  czerwonego,  zielonego,  żółtego, 

niebieskiego, bogacenie słownictwa związanego z zimą, rozwijanie umiejętności słuchania tekstów, 

utrwalenie pojęć: zimno - ciepło, chudy - gruby, mały - duży.

3. Ćwiczenia motoryczne narządów mowy:

- „języczek opala się” - dzieci wysuwają szeroki język, który wygrzewa się na słońcu 

jak bałwanek;

- zabawa w „chowanego”- dzieci wysuwają i szybko chowają język;

- dzieci demonstrują, jak zimno  jest zimą – parskanie (br);

- zabawa „dmuchamy balony” – dzieci nabierają do ust dużo powietrza i bardzo wolno 

je wypuszczają ćwicząc „dmuchanie balonów”.

Cel: wykonywanie sprawnych, celowych ruchów narządów artykulacyjnych, pionizowanie przodu 

języka i kształcenie dojrzałego sposób połykania.
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4.Ćwiczenia oddechowe:

- dzieci dmuchają na „kule śnieżne”;

- dzieci nadmuchują prawdziwe balony.

Cel:  osiąganie  etapu  wydłużania  fazy  wydechowej  oddechu,  ekonomiczne  zużywanie 

zgromadzonego powietrza.

5. Ćwiczenia artykulacyjne:

- zabawa „Psotki i Śmieszki” - dzieci podzielone są na dwie grupy. Psotki biegają po 

sali,  chcąc  coś  spsocić,  a  Śmieszki  śmieją  się  (naśladują  śmiech  hihihi,  przy 

jednoczesnym zaciskaniu zębów trzonowych śśś). Po chwili grupy zamieniają się;

- powtarzanie wyrazów: zima, zimno, śnieg, śnieżki, płatki śniegu, ciepło.

Cel: wywołanie i utrwalenie głosek : ś, ź, ć w izolacji i wyrazach.

6. Ćwiczenia słuchowe (do wyboru):

- zabawa „kto Cię woła?” - jedno dziecko ma zasłonięte oczy, a inne dziecko woła jego imię. 

Pierwsze odgaduje, kto go wołał.

Cel:  rozpoznawanie  głosów  kolegów,  kształcenie  umiejętności  skupiania  uwagi  na  bodźcach 

słuchowych.

7. Ćwiczenia ruchowe (do wyboru):

-  zabawa „łokieć goni  kolanko” -  dzieci łączą naprzemiennie prawy łokieć z lewym 

kolankiem.  Początkowo  ćwiczenie  wykonywane  jest  w  wolnym  tempie,  bardzo 

starannie. Stopniowo coraz szybciej. Pozycja stojąca.

Cel:  podnoszenie  sprawności  całego  ciała,  ćwiczenie  koordynacji  ruchowej,  stymulowanie  obu 

półkul mózgowych.

8. Ćwiczenia dydaktyczne (do wyboru):

-  zabawa  „wrzuć  kulkę  śniegową do  kapelusza  w  kolorze...”  -  dzieci  stoją  w  kole. 

Kapelusze (zielone, czerwone, żółte i niebieskie) są w środku koła. Dzieci wrzucają 

kule do wskazanego kapelusza;

- dzieci otrzymują kapelusze w wymienionych kolorach. Na sygnał prowadzącej dzieci o 

takich samych kolorach kapeluszy podają sobie ręce.

Cel: utrwalanie znajomości kolorów: zielonego, czerwonego, żółtego i niebieskiego.
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9. Pożegnanie dzieci z Misiem Uszatkiem i prowadzącą.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 7

Temat: “Kwiaty cioci Chrum–Chrum”

Pomoce:  książka  Cz.  J.  Janczarskiego  „Miś  Uszatek”,  pluszowy  miś,  zajączki,  prosiaczek, 

magnetofon, nagrania muzyczne, bębenek, grzechotka, kolorowe, papierowe  kwiatki, wazon.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie dzieci z Misiem Uszatkiem i prowadzącą, śpiewanie piosenki „Witaj Aniu”.

2. Opowiadanie przez prowadzącą bajki pt. „Kwiaty cioci Chrum - Chrum”:

- prowadząca opowiada historyjkę;

- rozmowa z  dziećmi  dotycząca  treści  opowiadania  –  pytania  do  dzieci:  „Z czego 

dumna  była  ciocia  Chrum-Chrum?”,  „Kto  zniszczył  kwiaty  w  ogródku  cioci?”,

„Co postanowiła zrobić ciocia, by króliczki nie niszczyły jej kwiatów?”, „Co zrobił 

Prosiaczek,  by  płot  ładnie  wyglądał?”,  „Jak  postąpiły  króliczki,  gdy  spostrzegły 

pomyłkę?”,  „Jakie  były  króliczki?”,  „W jakich  kolorach  były  kwiaty  w ogródku 

cioci?”.

Cel:  kształcenie  umiejętności  słuchania  opowiadań,  bogacenie  słownictwa  biernego i  czynnego 

związanego z ogrodem, czynnościami, które wykonywały zwierzęta, utrwalanie pojęć: dużo – mało; 

gruby  –  chudy:  smutny  -  wesoły,  znajomości  kolorów  –  zielonego,  czerwonego,  żółtego, 

niebieskiego, białego.

3. Ćwiczenia oddechowe:

- dzieci wąchają kwiaty (papierowe) - przeciągły wdech nosem;

- trzymając w dłoniach nad głową kwiaty w pozycji klęczącej na hasło prowadzącej 

„słońce wschodzi” dzieci prostują tułów, podnosząc kwiaty do góry; na hasło „słońce 

zachodzi” - pochylają się do przodu, chowając kwiaty przy kolanach.

Cel:  utrwalanie  prawidłowego  toru  oddechowego,  pogłębianie  wdechu,  różnicowanie  wdechu
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i wydechu.

4. Ćwiczenia motoryczne narządów mowy i artykulacyjne:

- zabawa „języczek ogrodniczek” – język łopatka – kopie grządki,

                             lizanie miejsca pod językiem – rozgarnia ziemię

                             język grot – nasadza na każdą grządkę - ząbek nowe kwiatki;

- zabawa „języczek, który chciał skakać jak króliczki”- kląskanie,

                             dynamiczne powtarzanie la-la-la-la oraz l-l-l-l...;

- dzieci pokazują króliczka - wciąganie policzków, potem usta w uśmiechu;

- dzieci pokazują prosiaczka - nadmuchiwanie policzków, usta – ryjek.

Cel: usprawnianie warg, języka i policzków, pionizowanie przodu języka,

wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głoski l w izolacji i sylabach.

5. Ćwiczenia słuchowe:

- zabawa „odpowiedz zajączkowi” – prowadząca uderza w bębenek 2 razy - dzieci 

uderzają  tyle  samo razy  (potem raz,  trzy);  prowadząca  wystukuje  prosty  rytm – 

dzieci starają się go powtórzyć.

Cel: kształcenie poczucia rytmu, różnicowania ilości dźwięków.

6. Ćwiczenia dydaktyczne i manualne:

- zabawa „stań przy takim samym kwiatku” – prowadząca ma w wazonie 5 kwiatów

w różnych kolorach (białym, żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym). Proponuje 

dzieciom, by powiększyć bukiet. Każde dziecko dostaje jeden kwiat i szuka drugiego 

kwiata w takim samym kolorze wśród kwiatów rozłożonych w sali. Następnie dzieci 

przynoszą  swoje  kwiaty  do  prowadzącej  i  układają  je  w  wazonie.  Dzieci 

odpowiadają, ile jest teraz kwiatów;

- kolorowanie kwiatów na planszach z zaznaczonymi konturami.

Cel: rozpoznawanie kolorów, usprawnianie drobnych mięśni dłoni. 

7. Zakończenie zajęć. Pożegnanie dzieci.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 8

Temat: „Nowi Przyjaciele” 

Pomoce:  lale,  miś,  pajacyk,  konik  na  biegunach,  zabawkowe  meble,  magnetofon,  nagrania 

muzyczne,  kolorowe  szarfy,  płacząca  lala,  papier,  szklanka  z  łyżeczką,  miska  z  wodą,  pudło

z klockami, książka Cz. J. Janczarskiego.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dziećmi.

2. Opowiadanie przez prowadzącą historyjki pt. „Nowi przyjaciele Misia Uszatka”:

- prowadząca opowiada historyjkę z wykorzystaniem zabawek;

- powtarzanie  przez  dzieci  treści  opowiadania.  Pytania  pomocnicze:  „Dlaczego 

Uszatek nudził  się?”, „Jakie zajęcia mieli  przyjaciele misia?”, „Dokąd wybrał się 

miś?”, „Kogo poznał Uszatek w pokoju Ani?”, „Dlaczego Uszatkowi spodobało się 

w pokoju Ani?”, „Czy Ania chciała, by miś pozostał u nich?”

Cel:  kształcenie  umiejętności  słuchania  opowiadań,  bogacenie  słownictwa  biernego i  czynnego 

związanego z zabawkami, meblami, czynnościami, utrwalanie pojęć mały – duży, smutny – wesoły, 

posługiwanie się przyimkami: na, pod, przed, za, obok, w. 

3. Ćwiczenia oddechowe:

- zabawa „lale Ani”- dzieci naśladują lale wybrzmiewając długo samogłoski:

-  aaa – lala przestraszona,

-  ooo- lala zdziwiona,

-  uuu – lala zawiedziona,

-  yyy – lala smutna,     

-  iii – lala cicha,  

- „mecz  pingpongowy”  –  dzieci,  leżąc  na  brzuchu  w  parach  naprzeciwko  siebie, 

dmuchają piłeczki,

- ćwiczenie „pajacyków”- dzieci, skacząc, ruszają rękoma.

Cel: utrwalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu, utrwalanie oddechu 

brzuszno-przeponowego.

4. Ćwiczenia motoryczne narządów mowy i fonacyjne:

- „konik i woźnica”- kląskanie, parskanie, cmokanie itp.; 
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- „usypianie  płaczących  lal”-  lale  płaczą  „uuu”,  więc  dzieci  kołyszą  je  „aaa”. 

Kilkakrotne powtarzanie czynności, aż lale w końcu usypiają i dzieci kładą je do 

łóżeczek;

- pokazywanie min lal smutnych, wesołych, złych, zdziwionych itd.;

- śpiewanie lali - la-la-la.

Cel: usprawnianie  warg,  języka,  policzków,  podniebienia  miękkiego,  utrwalenie  prawidłowego 

wybrzmiewania samogłosek i głoski „l” w sylabach.

5. Ćwiczenia słuchowe: 

- „gdzie  jest  lala?”-  dzieci  odnajdują  schowaną   płaczącą  lalkę.Osoba,  która  ją 

odnalazła określa miejsce używając wyrażeń przyimkowych;

- zabawa „co wydaje taki dźwięk?” – logopeda demonstruje dźwięk darcia papieru, 

rozsypywanych  klocków,  pluskania  wody  w  misce  i  brzdęku  łyżki  uderzającej

o szklankę. Następnie czynności te wykonuje za parawanem, a dzieci rozpoznają, co 

wydaje taki dźwięk.

Cel:  kształcenie  umiejętności  rozpoznawania  źródła  dźwięku,  rozpoznawanie  i  różnicowanie 

dźwięków otoczenia.

6. Ćwiczenia ruchowe:

- zabawa „uczymy pajacyka skakać” - w rytmie muzyki dzieci podnoszą do góry jedną 

rękę, potem drugą. Następnie prawą nogę w bok, potem lewą. Podnoszą obie dłonie 

klaszcząc nad głową, potem skaczą do rozkroku, aż wreszcie łączą wszystkie ruchy.

Cel: usprawnianie mięśni całego ciała, kształcenie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu.

7. Zakończenie zajęć. Pożegnanie się z dziećmi.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 9

Temat: „Czerwony lizak”

Pomoce: książka Cz. Janczarskiego „Miś Uszatek i przyjaciele”, lizaki, miś pluszowy, zabawkowa 

lokomotywa  z  doczepianymi  wagonami,  ilustracje  pociągów  z  małą  i  dużą  ilością  wagonów, 

gwizdki,  trąbki,  ilustracje  lodów,  lokomotywy,  lizaka,  samolotu,  balona,  plecaka,  zabawkowy 

samochód, motor, samolot, magnetofon, nagrania odgłosów wydawanych przez środki lokomocji, 
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plastikowe kuleczki.

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie z Misiem Uszatkiem i prowadzącą, śpiewanie piosenki „Witaj Aniu”.

2. Opowiadanie przez prowadzącą przygody Misia Uszatka pt. „Czerwony lizak”:

- dzieci słuchają opowieści;

- dzieci odpowiadają na pytania dotyczące opowiedzianego tekstu, np. „Jak nazywa się 

miejsce,  gdzie  zatrzymują  się  pociągi?”,  „Jaki  był  dworzec  kolejowy,  o  którym 

opowiadał miś?”,  „Co trzymał w łapkach łakomy niedźwiadek?”,  „Jak nazywa się 

pan, który pozwala odjechać pociągom?”, „Ile wagonów miał pociąg?”

Cel: poszerzanie zakresu słownictwa związanego z dworcem kolejowym, utrwalanie pojęć dużo –

mało, szybko –wolno, kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się 

na temat wysłuchanej historyjki.

1. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych:

- gwizdanie na gwizdkach i trąbkach (długo i krótko)

- zabawa „lokomotywa” – lokomotywa wypuszcza parę: ssss,

                                               jedzie: cz-cz-cz,

                                               pędzi: tak–to-to, tak-to-to, tak,

                                               przejeżdża obok domów: uhu-uhu,

                                               hamuje: psss,

                                               zatrzymuje się: usz, usz, usz.

Cel:  wydłużanie  fazy  wydechowej,  regulowanie  pracy  przepony,  pogłębianie  oddechu

i ekonomiczne gospodarowanie nim, utrwalanie określeń: długo – krótko, słabo – mocno.

2. Wykonywanie ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy:

- lizanie  lizaka:  wysuwanie  języka  wąskiego,  szerokiego,  podnoszenie  go  do  nosa

i brody, mlaskanie, oblizywanie warg, połykanie śliny;

- „woźnica  kieruje  koniem”:  kląskanie,  parskanie,  chrapanie,  wyszczerzanie  zębów, 

unoszenie wargi górnej, zatrzymywanie konia – prrr.

Cel:  usprawnianie  mięśni  narządów  mowy,  przygotowanie  do  realizacji  głoski  r,  kształcenie 

umiejętności prawidłowego połykania.
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3. Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych:

- prezentowanie  dzieciom  obrazków  przedstawiających:  lokomotywę,  lizaka,  lody, 

samolot, plecak, balon;

- zabawa „co zabrał  miś?”:  dzieci  siedzą w kręgu, obrazki  są  rozłożone na środku. 

Następnie jedno z dzieci zasłania oczy, a miś zabiera jeden obrazek. Po odsłonięciu 

oczu dziecko odgaduje, co zabrał miś. 

Cel: utrwalenie głoski l w wyrazach, ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

4. Ćwiczenia słuchowe:

- dzieci słuchają nagranych odgłosów: pociągu, samolotu, samochodu i motoru;

- dzieci wskazują zabawkę, która odpowiada słyszanemu odgłosowi.

Cel: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez środki lokomocji.

5. Ćwiczenia logorytmiczne i manipulacyjne:

- „jedzie pociąg”- dzieci śpiewają piosenkę naśladując jadący pociąg (biegają w rytm 

piosenki tworząc wężyk i ruszając rękoma);

- dzieci  dołączają  kolejno  do  zabawkowej  lokomotywy wagony i  określają  ile  jest 

aktualnie wagonów (mało czy dużo);

- do wagoników dzieci wrzucają drobne kuleczki „cukierki”,  zbierając je z podłogi 

palcami.

Cel: usprawnianie mięśni całego ciała, wyrabianie koordynacji ruchowej, wzrokowej i słuchowej, 

doskonalenie umiejętności gospodarowania powietrzem w czasie śpiewania połączonego z ruchem, 

wyrabianie sprawności palców, zręczności.

6. Zakończenie zajęć, pożegnanie.

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH nr 10

Temat: „O miodzie i o pszczółkach”

Pomoce:  pacynka  miś,  pajacyk,  ilustracje  przedstawiające  pszczołę,  świerszcza,  gęś,  książka  

Cz.  Janczarskiego  „Miś  Uszatek  i  przyjaciele”,  bębenek,  sztuczne  lub  papierowe  kwiaty, 

zabawkowe beczki, cukier, orzechy włoskie, żółta plastelina, klocki.

Przebieg zajęć: 
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1. Powitanie Misia Uszatka przez dzieci, śpiewanie piosenki „Witaj Aniu!”.

Cel: utrwalenie umiejętności witania się i stosowania zwrotów grzecznościowych.

2.  Opowiadanie  przez  prowadzącą  fragmentu  książki  Cz.  Janczarskiego „Miś  Uszatek”-

„O miodzie i o pszczółkach”:

- opowiadanie historyjki z użyciem pacynek;

- dzieci  odpowiadają  na  pytania  związane  z   jej  treścią,  np.  „Co  lubi  jeść  Miś 

Uszatek?”, „Czy Uszatek wiedział skąd bierze się miód?”, „Dokąd zabrał Uszatka 

Pajacyk Bimbambom?”, „Co robiła Pszczoła na kwiatku?”;

- powtarzanie z dziećmi rymowanki kończącej opowiadanie.

Cel:  doskonalenie  umiejętności  słuchania  i  rozumienia  opowiadań,  udzielania  wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania, budowania wypowiedzi w formie zdań, rozwijanie pamięci słuchowej.

3. Wykonywanie ćwiczeń motorycznych narządów mowy:

− dzieci  naśladują  misia  jedzącego  miód  –  miś  wybiera  językiem  miód  ze  słoika 

(wysuwanie  języka  na  zewnątrz  do  nosa,  brody,  na  boki),  ma  buzię  pełną  miodu 

(wypychanie  policzków  powietrzem),  mlaska,  żuje,  przykleja  język  do  podniebienia 

(kląskanie),  połyka  (z  przodem  języka  uniesionym  do  podniebienia),  zlizuje  miód

z warg, oblizuje zęby, podniebienie, policzki, wylizuje miód spod języka, uśmiecha się

i sprawdza w lusterku, czy buzia jest już czysta (wyszczerza zęby, podnosi górną, potem 

dolną wargę, otwiera szeroko buzię, składa usta w dzióbek).

Cel: usprawnianie mięśni języka, warg, podniebienia, policzków, ćwiczenie koordynacji wzrokowo 

– słuchowo-ruchowej, nabycie umiejętności dojrzałego sposobu połykania.

4. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych:

- wąchanie kwiatów (sztucznych lub papierowych z lekkim zapachem),

- naśladowanie kwiatka, który kołysze się, bo usiadła na nim pszczoła – ćw. harmonijka 

(w pozycji stojącej z uniesionymi rękoma dzieci pochylają się do przodu i do tyłu, 

potem na boki).

Cel:  kształcenie  właściwego  toru  oddechowego,  pogłębianie  wdechu,  łączenie  ćwiczeń 

oddechowych z ruchem całego ciała.

5. Wykonywanie ćwiczeń logorytmicznych:
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- naśladowanie pszczół - dzieci biegają,  machając rękoma i bzycząc  bzzz (w rytmie 

wystukiwanym na bębenku);

- naśladowanie gęsi- dzieci chodzą z wyciągniętą do przodu szyją sycząc sssss;

- naśladowanie świerszczy - dzieci w pozycji przykucniętej skaczą cykając  cyt,  cyt, 

cyt.

Cel:  zapoznanie  dzieci  z  wzorcem  realizacji  głosek  przedniojęzykowo–zębowych,  wywołanie 

(utrwalanie) ich prawidłowej wymowy, doskonalenie koordynacji mowy z ruchem oraz wrażeniami 

słuchowymi.

6. Ćwiczenia słuchowe:

- rozpoznawanie  prezentowanych  przez  prowadzącą  odgłosów  pszczoły,  świerszcza

i gęsi;

- prezentowanie  dzieciom  dźwięków,  jakie  wydają  umieszczone  w  miniaturowych 

beczkach orzechy włoskie  oraz cukier (zawartość beczek nie jest  widoczna),  które 

następnie dzieci rozpoznają.

Cel:  rozpoznawanie  i  różnicowanie  dźwięków  otoczenia  (umownych  dźwięków  zwierząt

i naturalnych odgłosów potrząsanych przedmiotów).

7. Wykonywanie ćwiczeń  manualnych:

- lepienie z plasteliny kuleczek imitujących pszczoły i przyklejanie ich do klockowych 

uli.

Cel: wyrabianie sprawności palców, koordynacji i precyzji ruchów, rozwijanie spostrzegawczości

i umiejętności skupiania uwagi.

8. Zakończenie zajęć, pożegnanie z Misiem Uszatkiem i prowadzącą.
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mgr Grażyna Olszewska

Zespół Publicznych Szkół 

Rogowo

Nawiązanie dialogu z dzieckiem mutystycznym za pomocą pałeczki liczbowej

Podstawą zdobywania przez dzieci i  młodzież wszelkiej wiedzy, nie tylko tej szkolnej – 

przedmiotowej,  ale  i  ogólnej  o  otaczającej  ich  rzeczywistości,  jest  między  innymi  sprawna 

komunikacja słowna. U niektórych dzieci występują zaburzenia owej komunikacji – jednym z wielu 

jest m u t y z m. Mutyzm jest przyczyną trudności szkolnych.

W  niniejszym  artykule  pragnę  przedstawić  i  podzielić  się  z  moim  doświadczeniem

i  sposobem nawiązania  kontaktu  z  dzieckiem mutystycznym,  którego  byłam wychowawczynią

w pierwszych latach swojej pracy zawodowej.

Krótka charakterystyka chłopca

− wiek dziecka 7 lat,

− bardzo trudna sytuacja materialna w domu rodzinnym,

− rodzina wielodzietna, jednopokoleniowa,

− w  domu  długotrwałe  sytuacje  stresowe  (stwierdzono  na  podstawie  rysunków  dziecka, 

rozmów z matką, wywiadu środowiskowego),

− komunikacja niewerbalna zredukowana (brak kontaktu wzrokowego, opuszczanie głowy),

− stan  krańcowego  zahamowania  psychoruchowego,  ograniczenie  reakcji  na  bodźce 

zewnętrzne,

− w  wyniku  badań  psychologicznych,  pedagogicznych,  logopedycznych  w  poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  stwierdzono  mutyzm  funkcjonalny  (psychogenny)

z  nieznacznymi  dysfunkcjami  organicznymi;  rodzaj  –  mutyzm  selektywny;  opóźnienie 

rozwoju mowy,

− autorytetem  dla  dziecka  była  matka  (postawa  matki  wobec  dziecka  opiekuńcza, 

wyrozumiała, godna zaufania),

− chłopiec bardzo rzadko odzywał się w domu, mówił niepoprawnie, był bardzo uparty (na 

podstawie wywiadu z matką),

− brak zainteresowania grupą rówieśniczą – pozycja stania z boku,

− w domu bawił się  sam, najchętniej  liczył,  przejawiał matematyczne zainteresowania (na 

podstawie wywiadu z matką),
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− chłopiec  nie  wychodził  sam  z  domu,  tylko  w  obecności  matki;  nie  wychodził  nawet

z rodzeństwem.

Aby zmobilizować chłopca do ruchu, nawiązać z nim kontakt wzrokowy i potem słowny, 

wykorzystałam jego matematyczne zainteresowania. W tym celu opracowałam i wykorzystałam na 

lekcjach matematyki środek dydaktyczny (mojego autorstwa), który nazwałam p a ł e c z k ą  l i c z 

b o w ą.1 Jest to laska gimnastyczna, dobrze znana dzieciom z wychowania fizycznego. Środek ten 

daje możliwość przedstawiania liczb i działań matematycznych w sposób graficzno–ruchowy.

Krótki opis środka dydaktycznego – pałeczki liczbowej

Rysunek  dziecka  trzymającego  pałeczkę  liczbową  nazwałam  gestogramem.  Dziecko, 

trzymając  pałeczkę  w  różnych  pozycjach:  pionowo,  poziomo,  skośnie,  ilustruje  ruchem

i  położeniem pałeczki  daną  liczbę.  Gestogram liczby 1  i  10  jest  podobny,  z  tą  różnicą,  że  na 

gestogramie liczby 10 widoczna jest kropka. Kropka ta „mówi” o przekroczeniu progu. Dziecko

z pałeczką, ilustrując ruchem liczbę 10, stuka najpierw pałeczką o podłogę jeden raz (na rysunku 

kropka), a następnie ruchem pałeczki przedstawia liczbę 1. 

Analogicznie przedstawiamy liczby: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Liczby od 100 do 900 to 

liczby  z  pierwszej  dziesiątki,  wzmocnione  dwoma  poprzedzającymi  je  stuknięciami  pałeczką

o podłogę.

                   Gestogram    Gestogram    Gestogram     Gestogram      Gestogram

liczby 0                 liczby 1          liczby 2          liczby 3         liczby 4

                  Gestogram          Gestogram           Gestogram          Gestogram            Gestogram

liczby 5               liczby 6                liczby 7              liczby 8               liczby 9

1 Pałeczka liczbowa została opublikowana. Artykuł: Liczba w ruchu a Metoda Dobrego Startu,  [w:] ,,Wiadomości. 
Głosy. Rozmowy o Szkole”, Nr 9 (111) 2001.
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                    Gestogram          Gestogram           Gestogram           Gestogram           Gestogram

                   liczby 10              liczby 600           liczby 1000           liczby 8000         liczby 1000000

                    dodawanie         odejmowanie      mnożenie   dzielenie     znak „równa się”

Rysunek 1. Gestogramy liczb i działań matematycznych.

W gestogramach działań matematycznych pałeczka liczbowa jest koloru czerwonego. 

Gestogram dodawania: dziecko trzyma pałeczkę w prawej ręce i wykonuje ruch pałeczką, tak jak 

wskazują strzałki na gestogramie.

Gestogram  odejmowania:  dziecko  lekko  pochylone  do  przodu,  trzymając  pałeczkę  oburącz, 

wykonuje nią ruch wahadłowy.

Gestogram  mnożenia:  dziecko  trzyma  pałeczkę  w  prawej  ręce,  uderza  jeden  raz  pałeczką

w wyciągniętą, otwartą lewą dłoń.

Gestogram  dzielenia:  analogicznie  jak  gestogram  mnożenia,  z  tą  różnicą,  że  dziecko  uderza 

pałeczką nie jeden, lecz dwa razy w wyciągniętą dłoń.

Gestogram znaku „równa się” (=): dziecko chowa pałeczkę za siebie, trzymając ją oburącz.

Uproszczeniem gestogramów liczb i działań matematycznych są pałeczkowe stemple.

Są to prostokąty wycięte z bloku technicznego o wymiarze 3x4 cm. Pałeczkowe stemple liczb są 

koloru czarnego, a działań matematycznych – koloru czerwonego.
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                  0                1                   2                 3                      4

                         5                   6                    7                    8                   9

                      10                   600         1000               8000           1000000

                    dodawanie     odejmowanie   mnożenie   dzielenie    znak „równa się”

Rysunek 2. Pałeczkowe stemple liczb i działań matematycznych.

Pałeczka  liczbowa  ma  wiele  punktów  wspólnych  z  Metodą  Dobrego  Startu.  Można 

powiedzieć, że tak jak alfabet piosenek i śpiewane litery ułatwiają naukę czytania i pisania oraz 

wpływają  na  rozwój  komunikacji  słownej,  tak  pałeczka  liczbowa  ułatwia  nie  tylko  poznanie

i utrwalanie liczb, działań matematycznych w ćwiczeniach, grach, zabawach ze śpiewem. Pozwala 

również nawiązać z dzieckiem kontakt wzrokowy, a potem słowny. Tak było w przypadku mojego 

ucznia.
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Efekty pracy z dzieckiem mutystycznym z wykorzystaniem pałeczki liczbowej

Dziecko już od pierwszych zajęć, na których wykorzystałam pałeczkę liczbowa, było żywo 

zainteresowane zajęciami z matematyki. Nie „spuszczało” wzroku z pałeczki, którą ilustrowałam 

liczby,  działania  matematyczne.  Chłopiec z  otwartą  buzią  uważnie śledził  każdy ruch pałeczki.

Z rozmów z matką dowiedziałam się, że po pierwszych zajęciach z pałeczką liczbową cały czas 

opowiadał  w domu mamie  o  pałeczce  liczbowej,  cieszył  się,  że  pałeczka  „mówi”  na  lekcjach 

matematyki. 

Zapoznając  uczniów  z  nowym  środkiem  dydaktycznym,  powiedziałam,  że  pałeczka 

liczbowa rozmawia z nami za pomocą ruchu. Musimy dobrze poznać ruchy pałeczki, aby z nią 

rozmawiać.

Na  następne  zajęcia  przygotowałam  chłopcu  laskę  gimnastyczną  i  zestaw  11  kart, 

przedstawiający  gestogramy  liczb,  pałeczkowe  stemple  liczb  od  0  do  10,  a  także  gestogramy 

działań matematycznych i ich pałeczkowych stempli - 5 kart. W ciągu kilku dni chłopiec nauczył 

się przedstawiać liczby od 0 do 10 bezbłędnie.

Od  tej  pory  jedynym  zajęciem  chłopca  w  domu  były  zabawy  i  ćwiczenia  z  pałeczką 

liczbową; dodawał i  odejmował liczby w zakresie 10.  Pałeczkę pokazywał mamie,  rodzeństwu,

a nawet sąsiadom; przedstawiał, jak można obliczać pałeczką liczbową. Usilnie nakłaniał matkę, 

aby  z  nim  ćwiczyła;  przyniósł  nawet  kawałek  kija  znalezionego  w  ogrodzie.  Matka  sama  ze 

zdziwieniem stwierdziła, że syn bardzo szybko opanował dodawanie i odejmowanie w zakresie 

pierwszej dziesiątki za pomocą pałeczki. Od tej pory chłopiec zaczął chętnie chodzić do szkoły. 

Spał  z  pałeczką liczbową.  Na lekcjach matematyki  pilnie  obserwował  mnie  i  rówieśników, jak 

ćwiczymy z pałeczką liczbową;  sam jednak nie  ćwiczył.  W czasie  zajęć  pałeczka  leżała  przed 

chłopcem na  ławce.  Przez  cały  ten  czas  miałam stały  kontakt  z  matką  chłopca;  bardzo  często 

przywoziła rowerem syna do szkoły. Wówczas mówiła o zachowaniu dziecka w domu. Z rozmów 

dowiedziałam się, że chłopiec zmienia się na lepsze. Chłopiec po przyjściu ze szkoły bawił się tylko 

pałeczką. Po pewnym czasie pokazał też pałeczkę swojemu ojcu. Po miesiącu zaczął ćwiczyć na 

zespole wyrównawczym (tak się złożyło, że był tylko On i ja). Manipulował pałeczką, ilustrował za 

pomocą  pałeczki  liczby  od  0  do  10  i  działania  matematyczne.  Ćwiczył  bardzo  sprawnie

i  bezbłędnie,  uśmiechając  się  do  mnie  i  pałeczki.  W  następnym  tygodniu  na  zespole 

wyrównawczym ćwiczył już razem z dziećmi. Dzieci były zaskoczone, że ich kolega ćwiczy tak 

szybko  i  sprawnie.  Na  początku  tych  zajęć  był  bardzo  spięty,  ale  widziałam,  że  bardzo  chce 

ćwiczyć. Włożyłam do jego ręki pałeczkę i zaczął ćwiczyć. 

Gdy  na  lekcji  matematyki  pojawiła  się  plansza  Gestogramowego  Milczka  i  Milczka 

Wałeczkowych  Stempli,  chłopiec  ćwiczył  już  z  całą  klasą.  Jako  pierwszy  ilustrował  ruchem 
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pałeczki każdy wynik. Na pochwałę odpowiadał uśmiechem. Zaczął uśmiechać się do rówieśników 

w  klasie.  Dzieci  go  polubiły.  Stał  się  koleżeński,  na  lekcjach  matematyki  pomagał  innym.

W dalszym ciągu jednak nie mówił, ale ćwiczył ze wszystkimi. 

Pilnie  i  uważnie  obserwowałam  zachowanie  chłopca  w  różnych  sytuacjach  na  terenie 

szkoły. Przez cały czas w umiejętny sposób zachęcałam go do nawiązania dialogu. Postanowiłam 

wykorzystać  jeszcze  jeden  fakt.  Otóż,  jak  sama  matka  mówiła,  chłopiec  bardzo  lubił  śpiewać

w  kościele;  właściwie  to  mruczenie  było  jego  śpiewaniem.  Zintegrowałam  wiadomości 

matematyczne z muzyką i napisałam słowa piosenki do prostej linii melodycznej.

słowa: G. Olszewska

muzyka: J. Nowak

PIOSENKA „PAŁECZKA LICZBOWA”

Pałeczka liczbowa dziś liczy z nami,

pałeczka liczbowa, przyjaciel nasz.}bis

Liczyły dziś dzieci – dwa dodać jeden,

pałeczka pomogła, że to jest trzy}bis

Śpiewając drugą zwrotkę piosenki, uczniowie ilustrowali ruchem pałeczki działanie: 2+1=3. 

Każdą lekcję matematyki rozpoczynałam tą piosenką. Uczniowie rozpoczynali, a chłopiec mruczał 

melodię piosenki. Po kilku dniach mama chłopca powiedziała, że syn śpiewa w domu piosenkę

o pałeczce liczbowej; była zaskoczona, że tak ładnie śpiewa.

Na zespole wyrównawczym ćwiczyłam z chłopcem sprawność narządów artykulacyjnych, 

prawidłowe oddychanie, słuch fonemowy i fonetyczny, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Bardzo lubił 

słuchać nagrania dźwięków i głosów z otoczenia, lecz ich nie powtarzał. 

Były  i  takie  dni,  gdy  chłopiec  spuszczał  głowę  w  dół.  Wtedy  zaczynałam  ćwiczenia

z  pałeczką  liczbową  i  wszystko  wracało  do  normy  –  był  kontakt  wzrokowy.  Podczas  śpiewu 

piosenki o pałeczce często się  uśmiechał.  Pamiętam dzień,  gdy powiedział  przy mnie pierwsze 

wyrazy.  Było to  podczas zespołu wyrównawczego, gdy ćwiczyliśmy dodawanie i  odejmowanie

w zakresie 10 na Gestogramowym Milczku. W pewnym momencie spadł mi sweter, który miałam 

zarzucony na ramiona. Chłopiec podbiegł do mnie z pałeczką, podniósł sweter i powiedział: „Bach! 

Pani spadło. O!” Po czym podał mi sweter i uśmiechnął się. 

Dowiedziałam  się  wkrótce  w  rozmowie  z  matką,  że  chłopiec  częściej  bawi  się

z  rodzeństwem.  Najpierw  on  pokazywał  ćwiczenie  z  pałeczką,  a  dopiero  potem zaczynała  się 

wspólna  zabawa.  Zaobserwowałam,  że  po  wprowadzeniu  pałeczkowych  stempli  chłopiec  jako 

pierwszy zapamiętał bezbłędnie pałeczkowe stemple liczb od 0 do 10. 

Po  pewnym  czasie  chłopiec  brał  już  aktywny  udział  w  zabawach  matematycznych
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ze śpiewem, w grach matematycznych z pałeczką. Śpiewał razem z dziećmi, ilustrowane liczby 

wymawiał cicho i ostrożnie. 

Patrząc z  perspektywy minionych lat  pracy nauczyciela  nauczania początkowego, potem 

logopedy, terapeuty pedagogicznego, zdobytych doświadczeń i wiedzy – mogę stwierdzić, że ten 

sposób nawiązania kontaktu okazał się w pełni efektywny i przyniósł oczekiwane (zamierzone) 

efekty. W tym przypadku dla chłopca taka droga nawiązania dialogu okazała się właściwa. Celowo 

wykorzystałam fakt, że chłopiec lubił matematykę. Doszłam do wniosku, że przedstawienie liczb

w sposób graficzno–ruchowy będzie pierwszym krokiem do nawiązania dialogu z dzieckiem. Owa 

zwyczajna  laska  gimnastyczna  stała  się  skutecznym  sposobem  na  przerwanie  milczenia

i nawiązanie kontaktu wzrokowego, a potem słownego.

Ponadto:

− zdobyta  wiedza  poprzez  manipulowanie  pałeczką  liczbową  jest  funkcjonalna,  ponieważ 

została przyswojona w trakcie doświadczenia, które dzięki procesom asymilacji, akomodacji 

i równowagi zostały przekształcone w operacje myślowe;

− w koncepcji  czynnościowego  nauczania  matematyki  pałeczka  liczbowa,  stosowana  jako 

jeden z wielu środków dydaktycznych, umożliwia dzieciom prawidłowy rozwój myślenia 

matematycznego;

− środek dydaktyczny (pałeczka liczbowa) stosowany także jako metoda – gry, jest przydatny 

nie  tylko  do  pracy  indywidualnej,  lecz  i  zespołowej,  bowiem  pojęcia  matematyczne 

powinny być kształtowane w trakcie aktywnej działalności dziecka (działalności zespołowej 

dziecka);

− spontaniczna  i  ukierunkowana  aktywność  zabawowa  dziecka  daje  najlepsze  efekty 

kształcąco–wychowawcze,  gdyż  w  toku  trwania  dochodzi  do  aktywizacji  procesów 

myślowych oraz współdziałania analizatorów: wzrokowego, słuchowego i ruchowego;

− zwiększenie ilości ćwiczeń ruchowych (ćwiczenia z pałeczką) w nauczaniu matematyki jest 

szczególnie  ważne  ze  względów  zdrowotnych  (dziecko  ma  naturalną  potrzebę  ruchu), 

jednoczesne wykorzystywanie pamięci ruchowej i tzw. czucia głębokiego jest korzystne dla 

trwałości wiedzy dziecka;

Stosując  pałeczkę  liczbową,  dałam  nie  tylko  chłopcu,  ale  i  wszystkim  dzieciom  wiele 

radości, pobudzając inwencję, zachęcając do wspólnej zabawy, ćwiczeń, gier. W sposób efektywny 

wykorzystałam  naturalną  potrzebę  ruchu,  łącząc  ją  z  kształtowaniem  pojęć  matematycznych, 

rozwojem  procesów  poznawczych.  Bardzo  ważne  są  tutaj  rezultaty  w  pracy  wychowawczej, 

bowiem gra „Piotruś Matematyk”, domino liczbowo-pałeczkowe uczy opanowania, kontrolowania 

swoich zachowań, uczciwości, współdziałania zespołowego. 
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Pałeczka  liczbowa,  stworzona  z  myślą  o  chłopcu  mutystycznym,  była  wykorzystywana

z  powodzeniem  w  pracy  z  dzieckiem  z  obustronnym  niedosłuchem,  z  dzieckiem

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z dzieckiem z AD/HD oraz z dzieckiem 

zahamowanym psychoruchowo. 

Chłopiec,  o  którym  mowa  w  artykule,  ukończył  politechnikę  w  Poznaniu  na  kierunku 

Informatyka.  Spotkałam  go  w  placówce  opiekuńczo–wychowawczej,  gdzie  odbywał  staż.

W kontaktach z ludźmi jest nadal bardzo ostrożny i małomówny. 

Jak potoczyłyby się losy mojego wychowanka, gdyby nie owa pałeczka liczbowa? Dzięki 

niej  zaczął  patrzeć na rówieśników, obserwować ich,  uśmiechać się,  bawić się  z  rodzeństwem, 

zauważać wszystkich członków rodziny. Owa pałeczka pozwoliła na rozwijanie matematycznych 

zainteresowań. To dzięki niej chłopiec zaczął mówić w szkole.

Zaistniała sytuacja niejako zmuszała mnie do twórczych rozwiązań w pracy. Dowodem tego 

są innowacje pedagogiczne dotyczące wykorzystania pałeczki liczbowej w programie matematyki 

w  klasach  1-3  w  cyklu  trzyletnim,  napisanie  programu  autorskiego  z  matematyki  w  klasie  I

w  oparciu  o  pałeczkę  liczbową,  innowacje  pedagogiczne  dotyczące  funkcjonowania  klas 

integracyjnych m.in. w oparciu o pałeczkę liczbową.

POWRÓT
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mgr Grażyna Malczyk 

Wykorzystanie wiedzy glottodydaktycznej w kontaktach z dziećmi 

upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu

"Najbardziej przekonujące, najsilniejsze argumenty 

przemawiają zarówno do serca, jak i do rozumu"

/David Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce/

Moja fascynacja logopedią i glottodydaktyką1 powoduje, że nieustannie pogłębiając wiedzę, 

jakby  instynktownie  szukam  potwierdzenia  jej  w  bezpośrednich  kontaktach  z  osobami 

potrzebującymi pomocy, głównie dziećmi. Tak się złożyło, że w moim bezpośrednim sąsiedztwie 

mieszka trzech chłopców w różnym wieku i z różnymi problemami związanymi z upośledzeniem 

umysłowym. Olaf z autyzmem, Jaś z zespołem Downa i Tomek z obniżoną sprawnością umysłową 

w zakresie wszystkich funkcji intelektualnych. Spotkania z chłopcami zawsze wiązały się z chęcią 

udzielenia im możliwie wszechstronnej pomocy. Każdy z nich, ze względu na specyfikę swoich 

możliwości,  oczekiwał  nieco  innego  indywidualnego  podejścia.  Studia  logopedyczne  i  zajęcia

z glottodydaktyki pomogły mi w znalezieniu sposobu i pomysłu na dotarcie do dzieci.

To  indywidualne  podejście  do  przygotowania  i  nauczania  dzieci  potwierdza  w  swych 

założeniach  glottodydaktyka,  występując  przeciwko  frontalnemu  nauczaniu  jednakowemu  dla 

wszystkich, o czym pisze właśnie Bronisław Rocławski w „Nauce czytania i pisania”. Nauczyciel 

jest zobowiązany do stworzenia atmosfery wyjątkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Tylko 

wtedy może rozbudzić w dzieciach chęć poznania i ciekawość świata oraz ich twórczą aktywność. 

Jest  to  zadanie  niezwykle  ważne,  gdyż  często  to  właśnie  od  nas  -  opiekunów,  pedagogów, 

logopedów, glottodydaktyków -  zależy  zachęcanie  dzieci  do poszukiwań i  dostrzegania  w tych 

poszukiwaniach źródła przyjemności. Doskonalenie sprawności komunikowania się językowego, 

również  u  dziecka  upośledzonego,  zwracanie  uwagi  na  poprawność  ortofoniczną,  składniową

i fleksyjną budowanych wypowiedzi jest, jak się przekonałam, możliwe i warte podjętego wysiłku. 

1  Glottodydaktyka w ujęciu prof. Bronisława Rocławskiego jest metodą autorską nauki czytania i pisania, poszerzoną 
o naukę matematyki oraz języków obcych. Przewodnikiem, źródłem poznania podstaw tej metody jest książka 
Bronisława Rocławskiego „Nauka czytania i pisania”. Początek eksperymentu według tego programu miał miejsce 
w Przedszkolu nr 34 w Gdańsku w roku szkolnym 1976/77 i do dnia dzisiejszego jest kontynuowany i rozszerzany 
w przedszkolach w całym kraju. Metoda ta, ciągle doskonaląc się, zyskuje sobie wielu zwolenników i propagatorów 
w kraju i za granicą.
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TOMEK, 23 lata, obniżona sprawność umysłowa

Moja znajomość z Tomkiem trwa wiele lat. Tomek razem z moim synem uczęszczał do jednej klasy 

szkoły  podstawowej.  Jako  dziecko  miał  poważne  problemy  z  nauką,  lecz  klasa  integracyjna,

w jakiej się znalazł, zaopiekowała się nim serdecznie. Kontakty ze zdrowymi dziećmi wpływały na 

niego bardzo korzystnie, stymulując jego rozwój umysłowy. Tomek wykazywał dużą aktywność 

oraz  chęć  poznawania  otaczającej  go  rzeczywistości  i  uczestniczenia  w  niej  (brał  udział

w  jasełkach,  gdzie  był  narratorem,  recytował  wiersze,  występował  z  dziećmi  na  akademiach

i w kościele). Niestety, po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w szkole specjalnej, 

co bardzo szybko zatrzymało,  a  nawet  cofnęło dotychczasowe osiągnięcia  i  jego dobry rozwój 

psychofizyczny. Wydaje mi się, że gdyby Tomek trafił do szkoły średniej zasadniczej integracyjnej, 

jego  rozwój  intelektualny  przynajmniej  utrzymałby  się  na  tym  samym  poziomie.  Chłopiec 

nauczyłby się zawodu i mógłby w korzystniejszy sposób funkcjonować w społeczeństwie. Ilustrują 

to  wyniki  badań  psychologicznych,  które  wykazują  systematyczne  obniżanie  się  sprawności 

umysłowej badanego w zakresie funkcji intelektualnych (1985 r. I.I. Wechslera = 92; 1991 r. = 77; 

1997 r.=62). Zwracam na to uwagę, gdyż studiując glottodydaktykę, niejednokrotnie w różnych 

podręcznikach spotykam się z podkreśleniem wagi stymulacji i zachęcenia dziecka do poznawania 

otaczającej go rzeczywistości. 

W trakcie spotkań z 23-letnim Tomkiem uświadomiłam mu, jak niezwykle ważną sprawą 

jest dobra komunikacja językowa oraz umiejętność dobrego czytania i pisania. Ze względu na jego 

wiek oraz bliskie, wręcz przyjazne z nim stosunki, do przetestowania metod glottodydaktycznych 

zastosowałam  pomysł,  by  wraz  z  nim  uczyć  tej  umiejętności  małe  dzieci  oraz  dzieci  mające 

podobne do Tomka problemy. Wspólnie ustaliliśmy, że współcześnie nie da się żyć bez poprawnego 

czytania  i  pisania,  że  te  umiejętności  w  znacznym  stopniu  decydują  o  jakości  i  skuteczności 

naszego  porozumiewania  się  oraz  pomagają  w  zdobywaniu  coraz  to  nowych  informacji

o otaczającym nas świecie. Delikatnie podsuwając metody glottodydaktyczne, zastanawialiśmy się, 

jakim najlepszym sposobem można byłoby przygotować dzieci do nauki czytania i pisania. 

Pamiętając  o  celowości  osiągnięcia  jak  najwyższego  poziomu  sprawności  analizatora 

słuchowego,  wzrokowego  i  kinestetyczno-ruchowego,  podsuwałam  Tomkowi  takie  pomysły,

by zainspirować go do twórczego myślenia i działania, co po części w tak krótkim czasie mi się 

udało. 

Metodą  zabawy  i  przedrzeźniania  ćwiczyliśmy  syntezę  i  analizę  sylabową,  syntezę 

morfemową, logotomową, logotomowo-fonemową, fonemowo-logotomową oraz syntezę i analizę 

fonemową najpierw na prostych wyrazach dwu-, trzysylabowych, później dłuższych i trudniejszych 

dla Tomka. Tomek sam wymyślał utrudnienia, które można byłoby zaproponować dzieciom, by się 
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bawiły, a jednocześnie dobrze przygotowały do nauki czytania i pisania. Także dla Tomka było to 

zadanie niełatwe, pojawiały się drobne błędy, przejęzyczenia, gdyż ma on kłopoty z koordynacją 

wzrokowo-ruchową i pamięcią. W moim przekonaniu należy te funkcje jak najczęściej stymulować. 

Podczas ćwiczeń syntezy i  analizy fonemowej okazało się,  że  Tomek -  jak i  większość 

dzieci  uczonych  według  tradycyjnego  systemu  -  wypowiada  spółgłoski  w  izolacji  wraz

z  samogłoską  /  y /, co powoduje tworzenie abstrakcyjnych wyrazów i  uniemożliwia ćwiczenie 

syntez, analiz, a w konsekwencji utrudnia prawidłowe czytanie. Np. wyraz /kot/ Tomek analizuje na 

głoski podając: /ky/ /o/ /ty/. Wytłumaczyłam mu ten problem na przykładzie naszych imion, które 

Tomek wymawiał początkowo z elementem wokalicznym, a później już bez niego. Zniekształcone 

imiona pomogły mu pojąć sens wybrzmiewania głosek w izolacji:  

/Tyomyeky, Gyryażynya /  /T o m e k,  G r a ż y n a/. 

Tomek ma duże problemy z płynnością czytania: czyta dość szybko, bez względu na treść

i sens czytanego tekstu, ale nie uwzględnia interpunkcji, zdania zlewa w jeden ciąg, na jednej linii 

intonacyjnej. Zniekształca trudne wyrazy, przekręcając je i wymawiając w niezrozumiały również 

dla niego samego sposób. Doszłam do wniosku, że w takim wypadku praca powinna koncentrować 

się na rozwijaniu zdolności zapamiętywania i pamięci fonetycznej. 

Jako  sposób  na  trudności  z  czytaniem  zastosowałam  u  Tomka  metodę  „ślizgania  się”

z  głoski  na  głoskę,  tak  by  brzmiąca  głoska  płynnie  przechodziła  w następną,  kolejną  po  niej. 

Metoda ta według mnie znacznie ograniczyła zniekształcanie wyrazów oraz wpłynęła na lepsze 

pojmowanie sensu czytanego tekstu. Poprzez ,,zabawę w minki” ćwiczyliśmy ważną dla poprawnej 

komunikacji  linię intonacyjną.  Tomek do tej pory mówił i  czytał  w zasadzie bez intonacji,  bez 

wyrazu  i  bez  emocji.  Po  raz  pierwszy  zaobserwowałam u  niego  realizacje  zdania  pytającego, 

rozkazującego i twierdzącego w prostym dialogu ,,Odwiedziny u Tomka”:

– Byłeś u Tomka? – Nie.

– Nie byłeś u Tomka?! – Nie!

– Ja dziś byłam u Tomka.

Między innymi dzięki tym ćwiczeniom Tomek - po raz pierwszy w tekście pisanym - zastosował 

znaki interpunkcyjne! Opisując wizytę u swojej babci, napisał następujące zdanie:

Kupiłem jej: chleb, bułki, mleko, makaron, mąke (sic!) i cukier.

Dla Tomka to duży postęp. Do tej pory pisał jakby jednym ciągiem, nie istniały dla niego 

znaki interpunkcyjne: kropki, przecinki, pauzy. Nie zaznaczał nowego zdania. Bez względu na treść 

pisanego tekstu, łączył bez sensu znaczenie różnych wyrazów i zdań. 

To pierwsza widoczna zmiana, która po tak krótkim czasie ćwiczeń zachęca do pracy wyżej 

wymienionymi  metodami  z  podobnymi  dziećmi.  Tomek  pisze  dość  starannym  pismem

100



LOGOPEDA 1(2)/2006

i przywiązuje dużą wagę do strony graficznej pisanego tekstu, sprawia mu to wyraźną przyjemność. 

Pokazałam mu metodę „pętelkowego” łączenia liter, jakiego uczy się w programie głottodydaktyki. 

Tomek tym sposobem próbuje udoskonalić swoje pismo.

Opowiedziałam  Tomkowi  o  klockach  LOGO,  o  literach  podstawowych  czarnych

i niepodstawowych czerwonych, które sygnalizują nam miejsca trudne w wyrazach i są pomocne

w poznawaniu zasad ortografii. Tomek uznał to za duże ułatwienie i po raz pierwszy zainteresował 

się ortografią. Sam odkrył jak pisać /ż/ na końcu wyrazu „wąż”, wymawianego poprawnie /wąsz/. 

Kolejnym  odkryciem  była  zasada  pisowni  głoski  /f/,  gdy  jest  ona  pierwsza  w  wyrazie  oraz 

zróżnicowanie  głosek  dźwięcznych  i  bezdźwięcznych  po  głosce  /f/  na  przykładzie  wyrazów: 

/wtorek, wczoraj, wtedy/ oraz /fala, foka, fruwać/. 

Tomek  sam  zaoferował,  że  przygotuje  parę  wyrazów  podzielonych  na  sylaby  i  głoski

z obrazkami i kwadracikami do wypełnienia, które przydadzą się w nauce młodszym kolegom. Przy 

okazji obrazków mówiłam mu o rozsypankach obrazkowych, sylabowych i fonemowych, tworząc 

na poczekaniu proste rysunki (np. dom, wąż, łóżko, motylek, komputer, telewizorek), podpisane

i pocięte na tyle części, z ilu obrazków się składały. Dzięki nim ćwiczy się koordynację wzrokowo-

ruchową oraz syntezę i analizę sylabową i głoskową wyrazów. 

Ta forma nauki poprzez zabawę wydaje się bardziej obrazowa, czytelna i jasna dla dzieci

z upośledzeniem umysłowym, przez co jest bardziej skuteczna i dzieci chętnie w niej uczestniczą. 

Jestem pewna, że jeszcze wiele można byłoby nauczyć Tomka tymi metodami, jest to tylko kwestia 

konsekwentnego ćwiczenia i czasu. Tomek jest bardzo chętny do tej pracy i tylko czeka na moje 

zaproszenie. 

Zainspirowany  chęcią  niesienia  pomocy  innym  dzieciom,  Tomek  poszukuje  kolejnego 

sposobu, przy pomocy którego można by uczyć małe dzieci, co nazywa „kołem fortuny”. 

 

OLAF, 14 lat, autyzm

Olaf  jest  dzieckiem  autystycznym,  mającym  zaburzony  kontakt  z  otaczającym  go 

środowiskiem.  Dotarcie  do  takiego  dziecka  wymaga  niezwykłej  cierpliwości,  atmosfery  ciepła

i  pełnej akceptacji.  Olaf musi  czuć się  bezpiecznie i  musi mieć zaufanie do osoby uczącej go. 

Chodzi do I klasy gimnazjum w szkole integracyjnej.

Mama Olafa wspomina, że gdy uczyła go czytania i pisania, cały jego pokój wyklejony był 

sylabami. Dziś Olaf czyta dość biegle, nawet powiedziałabym, że z pewną hiperpoprawnością w 

wymowie głosek. Mówi i czyta na jednej linii intonacyjnej, bez zaznaczenia interpunkcji, nowego 

zdania czy myśli, jakby jednym ciągiem, mechanicznie. Pisze bez większych problemów, niestety 

dość trudnym do odczytania pismem. Podczas naszych spotkań zauważyłam, że chętnie pracuje
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i  nawet  wykazuje  sporą  inicjatywę.  Chcąc  pracować  nad  ożywieniem  intonacji,  podobnie  jak 

Tomkowi,  pokazałam mu minki  i  ćwiczyliśmy wyrażanie emocji,  wykorzystując...  mojego psa. 

Głośno i zdecydowanie Olaf wydawał mu polecenia, potem głaskając go, cicho i ciepło szeptał mu 

do  ucha,  ożywiając  intonację  swych  wypowiedzi.  Ćwiczyliśmy  wydłużanie  głosek  trwałych 

podczas zabawy w „nawoływanie”, zwracając uwagę, by nie było przydźwięku wokalnego /y/ lub 

/i/.  Najtrudniejsze  w  tych  ćwiczeniach  było  dla  Olafa  wypowiadanie  samogłosek  na  różnej 

wysokości.  Olaf  słyszy różnicę  wysokości,  lecz nie  potrafi  jeszcze  sam zapanować nad swoim 

głosem, wymaga to konsekwentnych ćwiczeń słuchu fonetycznego oraz większej ilości spotkań. 

Podczas spotkania Olaf z chęcią włączył się do wspólnego śpiewania kolęd.

Najwięcej trudności miał z wypowiedzeniem zdania pytającego. Ćwiczenia rozpoznawania 

linii  intonacyjnej  doprowadziły  do  pojawienia  się  w  jego  wymowie  i  czytaniu  pewnego 

zróżnicowania linii  intonacyjnej,  podobnej do śpiewania.  Chłopiec z dużym skupieniem słuchał 

moich podpowiedzi, próbując mnie naśladować.

Być może tak zainspirował go czytany przez nas wiersz?

Wtedy  to  Olaf  pokazał,  że  ma  poczucie  humoru  i  jest  dowcipny.  W  rozmowie  na  temat 

przeczytanego tekstu wykazał jego zrozumienie.

Ćwiczyliśmy także głoski trwałe, przedłużając je, np. s /–sssyczy/, sz /-szszumi / oraz głoski 

dźwięczne  i  bezdźwięczne.  Olaf  nauczył  się  je  rozpoznawać  poprzez  przyłożenie  ręki  do  szyi

i wyczuwanie wibracji bądź jej braku, np. t-d, p-b.

Olaf chętnie podjął zabawę w syntezę i analizę sylabową wyrazów 3-, 4-, 5-sylabowych, 

również  na  bieżąco.  Nadal  spore  trudności  sprawia  mu synteza  i  analiza  z  utrudnieniami,  ma 

problemy z koordynacją wzrokowo–ruchową, z organizacją przestrzenną i odniesieniem się do niej. 

Jak zwykle serce, stanowiące punkt odniesienia dla orientacji w schemacie własnego ciała, 

pomogło mi uporządkować przestrzeń u Olafa.

Chłopiec  poprawnie  ćwiczył  ze  mną  syntezę  morfemową,  logotomową,  logotomowo-

fonemową,  fonemowo-logotomową  oraz  syntezę  i  analizę  fonemową.   Trudności  pojawiły  się

w  ćwiczeniach  syntezy  i  analizy  fonemowej  z  utrudnieniami.  Jego  dużym  problemem  jest 

koordynacja ruchowa. 

Przygotowałam  dla  Olafa  rozsypanki  sylabowe  i  głoskowe,  poradził  sobie  z  nimi  bez 

większego problemu. Dużą radość sprawiają mu ćwiczenia umysłowe (rebusy) oparte na logicznym 

myśleniu, polegające na tworzeniu nowego wyrazu, z połączenia nazw dwóch innych wyrazów, 

poprzez dodanie, odjęcie bądź zamianę, np. głoski czy morfemu. 

Pracowaliśmy nad stroną graficzną pisma, nad jego płynnością. Pokazałam Olafowi sposób 

pisania metodą „pętelkową”, zwracając uwagę, by nie było zbyt dużego nacisku pióra na kartkę i by 
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ładnie,  nie  odrywając  go,  zaokrąglał  brzuszki.  Ładne  pismo  jest  wynikiem  cierpliwego, 

konsekwentnego ćwiczenia.  Cieszy  mnie,  że  Olaf  poprzez  zabawę chętnie  wykonuje  polecenia

i robi wszystko, by przedłużać nasze spotkania. 

JAŚ, 10 lat, zespół Downa. 

Jaś jest dzieckiem z zespołem Downa. Początkowo chodził do szkoły integracyjnej, obecnie 

uczęszcza do szkoły specjalnej. Jest również dzieckiem moich bliskich sąsiadów.

Jaś  czyta  samodzielnie  proste  wyrazy,  a  nawet  zdania.  Trudniejsze  wyrazy  wymagają 

pomocy  nauczyciela.  W piśmie  posługuje  się  literami  drukowanymi,  nie  do  końca  wszystkie

je identyfikuje. Trudno było namówić Jasia do nauki liter pisanych, w końcu udało mi się rozbudzić 

w nim ciekawość, tłumacząc, że wszyscy w ten sposób piszą, więc i on może. Motywacją była 

wizja napisania listu do dziewczyny, a także zachęta do komunikowania się w sklepie,  czy też

w  kawiarni.  To  poskutkowało.  W stosunku  do  Jasia  rozbudzenie  ciekawości  i  forma  zabawy 

spowodowały, że dziecko z tak głębokim upośledzeniem chętnie podjęło naukę i robi postępy.

Podczas naszych spotkań skupiliśmy się na ćwiczeniu umiejętności wiązania głosek z ich 

graficznymi obrazami, czyli literami, oraz na porównywaniu liter, zwracając uwagę na ich cechy 

dystynktywne. Do pracy z Jasiem najbardziej przydałyby się klocki LOGO, tak by podczas ćwiczeń 

można  było  posługiwać  się  całym  alfabetem.  Do  tej  pory  udało  mi  się  na  przygotowanych 

kartonikach pokazać Jasiowi wszystkie warianty liter:  drukowane duże i  małe oraz pisane duże

i małe. Jaś sam miał wskazać podobieństwa oraz ułożenie liter w przestrzeni, co nie było dla niego 

łatwe. Dotyczyło to liter  M, W, m, w; n, u, p, b, d.  Być może pisanie literami drukowanymi jest 

łatwiejsze dla dzieci z zespołem Downa, sądzę jednak, że mogą one opanować także wzory pisane 

liter. Jest to kwestia czasu, cierpliwości, motywacji dziecka i dobrej metody. Ja ćwiczyłam z Jasiem 

pismo metodą „pętelkową”, zwracając szczególną uwagę na płynność ruchów, z czym Jaś ma dużo 

problemów. W jego przypadku należy jeszcze wrócić do podstaw i ćwiczyć kreślenie „po śladach” 

liter. Powinno się także każdorazowo zwracać uwagę na to, by nie było zbytniego napięcia ręki

i nacisku pióra na papier. Już pierwsze próby dały nieznaczne efekty. Dalej potrzebny jest czas

i konsekwencja w stosowaniu metody glottodydaktyki w formie zabawy. 

Jak  zwykle  serce  pomogło  mi  objaśnić  Jasiowi,  która  strona  jest  lewa,  a  która  prawa. 

Nauczyłam go tego jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń z identyfikacją głosek i ich graficznymi 

obrazami. Wykorzystaliśmy to również w rozsypankach obrazkowych, sylabowych i głoskowych. 

Zwracałam uwagę, by dziecko zawsze układało obrazki od lewej strony do prawej.

Ćwiczyłam  z  Jasiem  syntezę  i  analizę  sylabową  oraz  syntezę  sylabową  na  bieżąco, 

bawiliśmy  się  w  „robocika”.  Dużą  trudność  sprawiła  mu  synteza  i  analiza  sylabowa
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z utrudnieniami. Poprzez zabawę i naśladowanie mojej wymowy ćwiczyliśmy syntezę morfemową, 

logotomową,  logotomowo-fonemową, fonemowo-logotomową oraz syntezę i  analizę fonemową. 

Jaś popełniał błędy, ale wyczuwałam jego zaangażowanie w wykonanie zadania. Tłumaczyłam mu, 

dlaczego trzeba mówić głoski w izolacji bez „ogona”, w postaci samogłoski /y/,  gdyż powstają 

wówczas zupełnie inne, niezrozumiałe słowa. Dla Jasia było to czytelne i znalazło odbicie w jego 

wypowiedziach, choć nadal potrzebuje on wiele czasu i cierpliwości, by to utrwalić. 

Przy wyrazach i prostych tekstach czytanych bardzo pomocna jest metoda „ślizgania się”. 

Ułatwia ona łączenie wybrzmiewanych głosek i poprawne odczytywanie wyrazu. Za każdym razem 

sprawdzałam, czy Jaś rozumie sens czytanego tekstu.

Jasiu przyniósł ze sobą mandarynki, które wykorzystaliśmy do nauki liczenia.

*

Jestem przekonana, że konsekwentna praca metodami glottodydaktycznymi może poprawić 

jakość  komunikowania  się  dzieci  upośledzonych  umysłowo  w  różnym  stopniu  oraz  znacznie 

poprawić ich jakość czytania i pisania, bez względu na wiek tych dzieci. Poprzez zabawę należy 

wracać  do  podstaw,  by  dobrymi  metodami  wzmocnić  ich  umiejętności  i  rozwijać  sprawność 

językową. Zaznaczam, że są to już duże dzieci, które nabyły pewnych doświadczeń, a mimo to są 

dość podatne na metody stosowane w glottodydaktyce.

Rozbudzone  chęcią  poznawania  w  formie  zabawy,  dzieci  te  oczekują  dalszych  spotkań

i  współpracy,  a  ja  nie  mogę  ich  teraz  zawieść  i  mam  problem...  Glottodydaktyka  jest  jak 

wyznaczona szeroka droga, do której inspirowane różnymi nowymi pomysłami dochodzące ścieżki 

prowadzą zawsze do tego samego celu - poprawnej, czytelnej i dającej poczucie bezpieczeństwa 

komunikacji językowej.

Dysponuję opiniami lekarskimi na temat stanu zdrowia dzieci.

POWRÓT
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mgr Donata Kłapczuk

„Logorytmika w plecaku”, czyli zabawy muzyczno-ruchowe stymulujące rozwój 

mowy dzieci 5–, 6-letnich

Pragnę zaprezentować Państwu zabawy logorytmiczne, które powstały z inspiracji dzieci, 

dzięki ich nieustającej energii, pomysłowości oraz radości życia.

Praca  logopedy  nie  kończy  się  wraz  z  rozpoczęciem  wakacji.  Żmudne  ćwiczenia 

logopedyczne można wzbogacić zabawami muzyczno-ruchowymi, które poza swymi oczywistymi 

walorami  edukacyjnymi  –  uatrakcyjnią  wakacyjne  zajęcia  logopedyczne.  Zachęcam  jednak  by 

zabawy logorytmiczne realizowane były równolegle, jako cykl ćwiczeń prowadzonych przez cały 

rok.

 Prezentowane zabawy przeznaczone są dla dzieci 5–, 6-letnich, o czym decyduje stopień 

ich trudności. W uwagach metodycznych niewiele miejsca przeznaczam na omówienie metodyki 

prowadzenia ćwiczeń logopedycznych stymulujących rozwój mowy. Przyjmuję, że jest to „materia” 

znana  i  codziennie  praktykowana  przez  logopedów.  Więcej  uwagi  poświęcam  „problemom” 

muzycznym,  z  którymi  borykam  się  na  co  dzień.  Ramy  artykułu  nie  pozwalają  mi  jednak 

wyczerpać wszystkich zagadnień z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych. Proponowanymi zabawami 

szkicuję  jedynie  temat  logorytmiki  i  zachęcam  logopedów  do  prób  realizowania  takich  zajęć 

niezależnie  od  braku  umiejętności  gry  na  pianinie.  Powszechnie  dostępne  kasety  i  płyty  CD

z  muzyką  (od  klasycznej  po  rockową)  z  powodzeniem  mogą  zastąpić  grę  na  instrumencie. 

Doskonałym  uzupełnieniem  (czy  też  dopełnieniem)  materiału  dźwiękowego  będzie  bogate 

instrumentarium  Orffa  (→  instrumenty  perkusyjne).  Radość  dzieci  wynikająca  z  ich  kontaktu

z muzyką oraz ogromna ekspresja twórcza zainspirują Państwa do tworzenia „własnych” zabaw, 

czego życzy autorka.

Zabawy uaktywniające przeponę

„W oczekiwaniu na dzieci”

Cel główny: uaktywnianie przepony.

Cele równoległe: -wydłużanie fazy wydechowej,

-orientacja w przestrzeni → kształcenie umiejętności poruszania się 

                                     w przeciwnym kierunku dwóch kół współśrodkowych,

-kształcenie umiejętności ustawiania się w różnych rysunkach 
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przestrzennych (dwa koła współśrodkowe, ustawienie „w rozsypce”),

-szybka reakcja ruchowa na dźwięk tamburyna,

-dostosowanie tempa ruchu do tempa muzyki.

Opis zabawy:

„Leśny skrzat” przygotowuje się na przyjazd dzieci. Pragnie posprzątać las. Stoi z miotłą 

pośrodku dwóch kół wiązanych wewnętrznie i stuka trzonkiem w podłogę równo z muzyką. W tym 

czasie koła poruszają się w przeciwnych kierunkach w takt muzyki. Na dźwięk tamburyna dzieci

z kół ustawiają się „w rozsypce”, zajmując całą przestrzeń sali i zamieniają w szumiące „drzewa”. 

Skrzat rozpoczyna sprzątanie. W tempie muzyki marszowej zamiata, mówiąc głośno f,f,f.

Uwagi metodyczne:

Koło  zewnętrzne  mogą  utworzyć  dziewczynki;  wewnętrzne  chłopcy.  Zadanie  będzie 

trudniejsze,  gdy  nie  przydzielimy  dzieci  do  konkretnego  koła.  Utrudnimy  zabawę  również 

wprowadzając sygnał do zmiany kierunku (dowolny instrument perkusyjny bądź sygnał słowny np. 

już).

Pomoce dydaktyczne: - miotła lub mop,

- pianino bądź inny instrument akompaniujący,

- tamburyno.

„Na wakacje”

Cel główny: uaktywnianie przepony.

Cele równoległe: - reagowanie ruchem na muzykę szybką, do maszerowania oraz 

   przerwę w muzyce,

- odtwarzanie rytmu głosem,

- kształcenie umiejętności poruszania się w przestrzeni.

Opis zabawy:

Dzieci maszerują w gromadce po sali przy akompaniamencie w rytmie ćwierćnut - idą na 

stację  kolejową.  Kiedy  usłyszą  muzykę  szybką,  ustawiają  się  w  pociąg  i  jadą  na  wycieczkę 

zygzakiem, tzn. w różnych kierunkach sali. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, a prowadzący – 

„konduktor” podchodzi kolejno do każdego dziecka i sprawdza bilety, energicznie wypowiadając 

rytm na głosce: s. Po wysłuchaniu dziecko mówi usłyszany rytm. Jeśli nie powtórzy tak samo, tzn. 

nie odtworzy poprawnie rytmu, oznacza to, że ma bilet na inny pociąg i musi wysiąść.

Uwagi metodyczne:

Rytm realizujemy energicznie i głośno, tak by pracowała przepona. Proponuję wyznaczyć 

dziecko  do  roli  „konduktora”  (utrudni  to  jednak  zabawę!).  Muzykę  do  maszerowania  można 
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zastąpić miarowym graniem na bębenku. Muzyka szybka może być odtwarzana z magnetofonu.

Pomoce dydaktyczne: - pianino bądź inny instrument akompaniujący (np. instrumenty 

   perkusyjne),

- nagranie magnetofonowe.

Zabawy wydłużające fazę wydechową

„Wąż wędrowniczek”

Cel główny: wydłużanie fazy wydechowej.

Cele równoległe: - rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,

- kształcenie orientacji położenia przedmiotów w stosunku do

   dziecka („przed” oraz „za”),

- reagowanie ruchem na muzykę „cienką, grubą i średnią”,

- dostosowanie tempa ruchu do tempa muzyki.

Opis zabawy:

Dzieci siedzą w dużym kole. Przed nimi na dywanie leży długi pluszowy wąż. Podczas 

muzyki wolnej granej w rejestrze wysokim dzieci podają sobie węża, trzymając ręce nad głową 

(cały czas sycząc). Muzyka wolna i niska „gruba” jest sygnałem do podawania węża leżącego na 

dywanie. Przy muzyce wolnej i „średniej” dzieci podają węża w taki oto sposób: jedno dziecko 

przeciąga  węża  przy  brzuszku,  natomiast  następne  prowadzi  węża  za  plecami.  Zabawę 

przeprowadzamy według zasady „przed brzuszkiem i za plecami”. 

Uwagi metodyczne:

Zabawa  ta  pobudza  dzieci  do  „figli”  i  bardzo  często  dzieci  szarpią  węża,  nie  syczą

w ogóle, albo syczą krótko, ponieważ nabierają za mało powietrza. Tak więc podczas przebiegu tej 

zabawy należy cały czas przypominać o syczeniu i o tym, że muzyka jest wolna, dlatego „wąż 

idzie” powoli i wolno, długo syczy.

Pomoce dydaktyczne: - długi, pluszowy wąż,

- pianino lub nagranie muzyki wolnej „cienkiej, średniej i grubej”.

„Samochodem nad morze”

Cel główny: wydłużanie fazy wydechowej.

Cele równoległe: - usprawnianie motoryki artykulacyjnej warg,

- kształcenie umiejętności reagowania ruchem na muzykę szybką oraz 

  coraz wolniejszą, a także dostosowanie tempa ruchu do tempa muzyki,
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- kształcenie zdolności spostrzegania stosunków przestrzennych

  (ustawienie grupy w rzędzie) oraz oceny odległości pomiędzy 

  poszczególnymi dziećmi.

Opis zabawy:

Dzielimy  dzieci  na  dwie  grupy.  Jedna  z  nich  będzie  „dystrybutorami”  z  paliwem 

stojącymi w rzędzie.  Druga grupa to „samochody” jadące na wakacje.  Przy muzyce szybciej  – 

granej np. na grzechotce, „auta” jadą szybko, naśladując warkot silnika –  brrrr.  Muzyka coraz 

wolniejsza  oznacza  kończące  się  paliwo  –  „auta”  jadą  coraz  wolniej,  zbliżając  się  do 

„dystrybutorów”  (jeden  dystrybutor  dla  jednego  auta).  Przerwa  w  muzyce  jest  sygnałem  do 

tankowania – wypowiadania długiego ssssss na jednym wydechu (potrzebujemy dużo benzyny). Po 

przeprowadzeniu zabawy trzykrotnie dzieci zamieniają się rolami.

Uwagi metodyczne:

Rozpędzone „auta” nie słyszą, że muzyka staje się coraz wolniejsza. Zwracamy uwagę 

dzieciom, żeby słuchały muzyki, bo kiedy jej nie będzie, „auta zatrzymają się bez paliwa na środku 

drogi, a do stacji benzynowej jest bardzo daleko”. Na grzechotce może grać dziecko.

Pomoce dydaktyczne: - grzechotka lub inny instrument akompaniujący.

„Grający wietrzyk”

Cel główny: wydłużanie fazy wydechowej.

Cele równoległe: - uwrażliwianie na zmiany dynamiczne,

- ustawienie grupy w określonych schematach przestrzennych

   (w „rozsypce”)

- uaktywnianie przepony.

Opis zabawy:

Spośród grupy dzieci wybieramy jedno, które zostanie „wietrzykiem”. Pozostałe dzieci – 

„drzewa” otrzymują po jednym instrumencie perkusyjnym, takim jak: talerze, bębenek, trójkąt lub 

drewienka. „Drzewa” stoją w „rozsypce”, wypełniając całą przestrzeń sali, i przy muzyce spokojnej 

wolno  poruszają  rękami  –  „gałęziami”.  „Wietrzyk”  (z  pałeczką  w ręku)  spaceruje  pomiędzy 

drzewami.  Kiedy muzyka  milknie,  „wietrzyk”  podchodzi  do  wybranego  przez  siebie  „drzewa”

i  uderza  pałeczką  w  instrument  w  dowolnej  dynamice  (cicho  –  głośno,  coraz  ciszej  –  coraz 

głośniej). Gdy „wietrzyk” gra cicho, „drzewo” szumi cicho (długie szszszsz), lecz kiedy „wiatr” gra 

coraz głośniej – „drzewo” szumi coraz głośniej.

Uwagi metodyczne:

Regułą jest,  że dźwięki głośne dzieci grają szybko, natomiast dźwięki ciche – wolno. 
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Dźwięki głośne (i szybkie) mogą być realizowane w dwojaki sposób: głośne i długie  szszszsz na 

jednym  wydechu  (wtedy  wydłużamy  fazę  wydechową)  lub  głośne,  pojedyncze  i  akcentowane 

sz,sz,sz, które  odzwierciedlają  poszczególne  wartości  rytmiczne  dźwięków  granych  przez 

„wietrzyk” (wtedy uaktywniamy przeponę).

Pomoce dydaktyczne: - nagranie muzyki „do spacerowania”,

- talerze, bębenki, trójkąty, drewienka.

Zabawy usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych

„Kukułki”

Cel główny: usprawnianie motoryki podniebienia miękkiego.

Cele równoległe: - kształcenie pamięci melodycznej oraz umiejętności powtarzania

   głosem krótkich motywów melodycznych opartych na pochodach

   całotonowych lub tercji „kukułczej”,

- kształcenie umiejętności określania oraz reagowania ruchem na

   zmianę natężenia dźwięku oraz jego wysokości,

- kształcenie orientacji w położeniu przedmiotów w określonej przestrzeni 

oraz w stosunku do dziecka.

Opis zabawy:

„Kukułki” wybierają się nad morze. Muzyka cicha i „cienka” zaprasza dzieci do latania. 

Nadchodzącą burzę zwiastuje muzyka głośna zagrana w rejestrze basowym – „kukułki” chowają się 

pod  karmnik  (→  płachta  materiału  trzymana  przez  np.  czworo  dzieci).  Krótka  melodia 

zaintonowana przez prowadzącego oznacza koniec zagrożenia. „Kukułki” wychodzą spod karmnika 

i powtarzają zapamiętany motyw melodyczny na sylabie ku.

Uwagi metodyczne:

Podczas latania ,,kukułek” karmnik powinien dyskretnie zmieniać swoje dotychczasowe 

położenie.  Proponuję  także,  by  melodia  zaintonowana  przez  osobę  prowadzącą  składała  się 

dosłownie  z  4  –  5  dźwięków  „leżących”  blisko  siebie  bądź  była  oparta  na  tercji  kukułczej

(→  ,,nasze”  pospolite  kukanie)  plus  2  inne  dźwięki.  Unikamy  dużych  odległości  pomiędzy 

dźwiękami,  ponieważ  są  znacznie  trudniejsze  do  „czystego”  zaśpiewania.  Powtarzanie  głosem 

krótkich  motywów  melodycznych  ma  na  celu  wyrobienie  nawyku  kontroli  słuchowej  oraz 

wewnętrznej  dyscypliny  w  odtwarzaniu  wysokich  dźwięków.  Mówimy  dzieciom,  by  uszkiem, 

sprawdzały czy tak samo „cienko” (lub „grubo”) zaśpiewały.

Pomoce dydaktyczne: - płachta materiału,
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- pianino bądź nagrana muzyka akompaniująca (wysoka i niska).

„Na pastwisku”

Cel główny: usprawnianie szczęki dolnej.

Cele równoległe: - uwrażliwianie na zmiany natężenia dźwięku,

- uwrażliwianie na barwę dźwięku,

- wydłużanie fazy wydechowej.

Opis zabawy:

Stadko  głodnych  „krów”  idzie  na  pastwisko  i  głośno  rozmawia  –  muuuu  (muzyka

w tempie umiarkowanym → do chodzenia). Muzyka niska (o zmieniającej się dynamice) będzie 

sygnałem do rozpoczęcia uczty.  Coraz głośniej:  coraz mocniejsze rzucie (okrężne ruchy szczęk

i  warg  coraz  większe).  Coraz  ciszej:  rzucie  coraz  delikatniejsze.  Przy  szybkich  dźwiękach 

grzechotki szczęśliwe „krówki” biegają pośród „traw” – chłopców stojących i szumiących szszszsz.

Uwagi metodyczne:

Do grania na grzechotce wybieramy dziecko. Muzykę niską – coraz głośniejszą i coraz 

cichszą można zagrać, posługując się tylko dwoma palcami (a nawet jednym). Powierzenie tego 

zadania dziecku sprawi mu wiele radości. Zwróćmy uwagę jednak, by nie grało za szybko.

Pomoce dydaktyczne: - pianino lub nagranie magnetofonowe muzyki „do chodzenia”,

- grzechotka.

„Żabka i bocian”

Cel główny: usprawnianie motoryki artykulacyjnej warg.

Cele równoległe: - kształcenie wyobraźni ruchowej,

- usprawnianie podniebienia miękkiego,

- reagowanie na przerwę w muzyce.

Opis zabawy:

Dzieci  dobierają  się  parami.  Jedno  z  nich  będzie  „żabką”,  drugie  „bocianem”.  Przy 

muzyce  w  tempie  umiarkowanym  –  „żabka”  idzie,  co  chwilę  zmieniając  sposób  poruszania. 

„Bocian”  podąża  za  „żabką”,  naśladując  jej  ruchy.  Przy  miarowym  akompaniamencie  tarki 

„bocian” z „żabką” rozpoczynają rozmowę: kle, kle – kum, kum (równo z muzyką). Na przerwę 

w muzyce  „żabka”  przedrzeźnia  „bociana”,  pokazując  różne  miny.  „Bocian”  powtarza  miny

za „żabką”. Po trzykrotnym powtórzeniu zabawy następuje zamiana ról.

Uwagi metodyczne:

Polecamy  dzieciom,  by  robiły  miny  bez  pomocy  rąk.  Mają  pracować  tylko  wargi. 
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Prosimy także, by „żabki” nie zerkały na inne „żabki” i nie powtarzały za nimi ruchów poruszania 

się. Każda „żabka” samodzielnie wymyśla różny sposób poruszania się.

Pomoce dydaktyczne: - pianino lub nagrania magnetofonowe muzyki „do chodzenia”,

- tarka.

„Spragnione kotki”

Cel główny: kształcenie sprawności artykulacyjnej języka.

Cele równoległe: - kształcenie zdolności spostrzegania stosunków przestrzennych,

- usprawnianie „dużej” motoryki,

- rozpoznawanie rejestru basowego oraz reagowanie ruchem na 

   muzykę niską.

Opis zabawy:

Rozdajemy dzieciom kolorowe tarcze, które będą miseczkami z mlekiem. Prosimy dzieci 

– „kotki”, by położyły tarcze w dowolnym miejscu na dywanie. Podczas muzyki niskiej i wolnej 

„kotki” łażą na czworaka i cicho miauczą miau, miau (długie m). Przerwa w muzyce jest sygnałem 

do odnalezienia swojej miski i wypicia mleczka językiem.

Uwagi metodyczne:

W  tej  zabawie  dzieci  najczęściej  piszczą  i  krzyczą  zamiast  miauczeć.  Prosimy,  by 

miauczenie było delikatne, ciche i długie (bo są to „małe kotki”). Picie mleczka jest również okazją 

do figli, wówczas język również nie pracuje jak należy.

Pomoce dydaktyczne: - kolorowe tarcze,

- pianino lub nagranie muzyki niskiej i wolnej.

Zabawy emisyjno – intonacyjne

„Winda”

Cele główne: - wyrobienie miękkiego nastawienia głosu,

- wyrobienie umiejętności kierowania głosu na tzw. „maskę”,

- wyrobienie umiejętności modulowania wysokości głosu,

- likwidowanie napięcia mięśni krtani i gardła.

Cele równoległe: - wydłużanie fazy wydechowej,

- kształcenie umiejętności określania ilości oraz wysokości 

  usłyszanych dźwięków,

- uwrażliwianie na zmianę natężenia dźwięku,
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- uwrażliwianie na barwę dźwięków,

- kształcenie umiejętności dostosowywania ruchu do tempa oraz 

  charakteru muzyki.

 Opis zabawy:

Dzieci wybierają się na nietypową wycieczkę: wjadą windą na najwyższe piętro drapacza 

chmur, by oglądać panoramę miasta. Przy akompaniamencie marsza wyruszają „w miasto”. Dźwięk 

zagrany w rejestrze basowym jest sygnałem wejścia do windy. Dzieci kucają i jadą windą do góry 

powoli podnosząc się i cicho mrucząc, począwszy od dźwięku niskiego do coraz wyższego. Na 

dźwięk grzechotki imitują wiatr, mówiąc:  szszsz. Gdy grzechotka gra cicho, dzieci cicho szumią, 

Gdy  grzechotka  gra  coraz  głośniej,  wiatr  wieje  z coraz  mocniejszą  siłą.  Dźwięk  wysoki  jest 

sygnałem  do  zjazdu  w  dół.  Dzieci,  powoli  kucając,  mruczą  od  dźwięku  wysokiego  do  coraz 

niższego.

Uwagi metodyczne:

Proponuję zmieniać ilość granych dźwięków niskich i wysokich (do czterech). Prosimy 

wówczas wywołane imieniem dziecko o określenie ilości usłyszanych dźwięków. Zabawa ta jest 

okazją  do  psot:  dzieci  jadą  „ekspresową”  windą,  w  związku  z  tym  ćwiczenie  emisyjne  jest 

wykonywane nieprawidłowo (zależy nam na długim, cichym i delikatnym mruczeniu). Ponad to 

śpiewanie coraz „cieniej” i coraz „grubiej” jest dla dzieci bardzo trudne. Nie mają one większych 

trudności  (5-,  6-latki)  z  określeniem  kierunku  linii  melodycznej,  ale  zaśpiewanie  wymaga 

oddzielnego  przećwiczenia.  Prosimy  dziecko,  by  zaśpiewało  dźwięk  gruby  (duży,  mruczący 

„niedźwiedź”)  oraz  „cieniutki”  (małe  „pisklę”),  następnie  wracamy  do  dźwięku  „grubego”

i  prosimy,  by  powoli  głos  „robił  się  coraz  cieńszy”  (i  odwrotnie).  Proponuję  ćwiczyć  we 

wspomniany sposób z kilkoma dziećmi oraz całą grupą.

Pomoce dydaktyczne: - pianino, 

- akompaniament marsza (może być bębenek),

- grzechotka.

„Roboty”

Cele główne: - wyrobienie miękkiego nastawienia głosu,

- wyrobienie umiejętności kierowania głosu na tzw. „maskę”,

- wyrobienie umiejętności modulowania wysokości głosu,

- likwidowanie napięcia mięśni krtani i gardła.

Cele równoległe: -  wydłużanie fazy wydechowej,

- kształcenie wyobraźni i ekspresji ruchowej,

112



LOGOPEDA 1(2)/2006

- kształcenie umiejętności dostosowania tempa oraz charakteru

   ruchu do muzyki,

- reagowanie ruchem na przerwę w muzyce.

Opis zabawy:

Przy muzyce marszowej (w tempie umiarkowanym, z mocnym akcentowaniem każdej 

wartości rytmicznej) „roboty” idą na spacer – jeden ruch (ręki bądź nogi) na jedną wartość. Przerwa 

w muzyce jest  sygnałem do bezzwłocznego opadania na podłogę i mruczenia coraz „grubiej” – 

„roboty” psują się.

Uwagi metodyczne:

Pilnujemy dzieci,  by poruszały się energicznie,  ale  w tempie słyszanej  muzyki.  W tej 

zabawie  dzieci  nie  wytrzymują,  zatrzymania  ruchu  i  poruszają  się  w  tempie  szybszym  od 

akompaniamentu.

Pomoce dydaktyczne: - instrument akompaniujący,

- drewienka lub bębenek.

Uwagi końcowe:

Zabawy logorytmiczne oparte są na korelacji ćwiczeń logopedycznych (stymulujących 

rozwój  mowy)  z  ćwiczeniami  muzyczno-ruchowymi,  w  których  to  cechy  dźwięku,  takie  jak: 

wysokość,  długość,  natężenie,  barwa,  a  także  akcent  oraz  artykulacja  wykorzystywane są  jako 

dźwiękowe sygnały do wykonywania kolejnych czynności ruchowych w zabawie. Kształci to nie 

tylko wrażliwość słuchową niezbędną dla rozwoju mowy, ale również sprawność motoryki „małej

i  dużej”  oraz  dyspozycje  typu  intelektualnego:  intensywność  i  podzielność  uwagi,  procesy 

porównania i analizy, szybkie reakcje ruchowe na bodźce słuchowe, pamięć, wyobraźnię, twórcze 

rozwiązania.

Wszystkie  ćwiczenia  usprawniające  aparat  mowy  (oddech,  artykulację  ect.) 

wprowadzamy oddzielnie (bez połączenia z ruchem i muzyką), realizując je z każdym dzieckiem 

indywidualnie,  potem grupowo.  Dopiero po nabraniu  przez  dzieci  pewnej  wprawy w realizacji 

poszczególnych  ćwiczeń,  w  okresie  ich  utrwalania,  łączymy  je  z ćwiczeniami  muzyczno-

ruchowymi.

W zabawach logorytmicznych (i nie tylko) ruch jest „przedłużeniem” dźwięku. Zawsze 

dostosowujemy  tempo,  ekspresję  ruchu  do  charakteru  muzyki,  której  to  ruch  został 

przyporządkowany (zdarza się, że dzieci – te najmłodsze 3-latki – podczas muzyki do chodzenia 

biegają).
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Każdą zabawę powtarzamy kilkakrotnie, po czym zamieniamy dzieci rolami (w zabawach 

z podziałem na grupy, czy role).

Każde  „robienie  czegoś”  w  zabawie  jest  czynnością,  której  to  przyporządkowaliśmy 

jeden sygnał dźwiękowy. Zabawy dla dzieci 6-letnich nie powinny przekraczać 3-4 sygnałów, a co 

za tym idzie,  3-4 czynności.  Proponuję wykorzystać muzykę mechaniczną do jednego sygnału, 

natomiast  do  dwóch  kolejnych  „użyć”  instrumentów  perkusyjnych.  Płynne  przechodzenie  od 

czynności  do czynności  będzie  możliwe,  jeśli  posłużymy się  tylko kasetą,  na której  mamy np.

3 rodzaje muzyki. By powtórzyć zabawę, musielibyśmy cofać kasetę co chwilę (pamiętajmy, że 

przerwa w muzyce jest  również  sygnałem, któremu przyporządkowujemy jakąś  czynność).  Nie 

polecam także nagrania ścieżki dźwiękowej do „całej” zabawy (powtórzonej kilkakrotnie). Dzieci 

są  nieustającym  twórczym  źródłem.  Podczas  wykonywania  jakieś  czynności  mogą  mieć  np. 

„świetny  pomysł”  (cytując  „moje”  dzieci)  i  wzbogacić,  rozbudować  daną  czynność  –  a  wtedy 

zabraknie  nam muzyki.  Lepiej  sprawdzi  się  płyta  CD. Tworząc zabawę pamiętajmy jednak,  że 

przełączając płytę na kolejny „numer”, będziemy mieć przerwę w muzyce (którą można oczywiście 

wykorzystać jako sygnał).

Nie  wprowadzamy terminologii  muzycznej!  Dźwięki  rejestru  basowego – niskie  będą 

zawsze „grubymi”, a wysokie – „cienkimi” (a także: coraz „cieniej”, coraz „grubiej”).

Zachęcam  do  stworzenia  własnego  graficznego  kodu,  który  będzie  opisem  zabawy 

„w pigułce”. O to mój sposób kodowania. 

Zabawa „winda”:

(bębenek)   -  marsz

nis.- kucnąć + mruczenie ↑

(grzechotka)  <> - szszsz (coraz głośniej - coraz ciszej etc.).

POWRÓT
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Krotoszyn

infinitum@post.pl

Rytmika w logopedii

Chciałabym  przybliżyć  metodę  kształcenia  i  wychowania  muzyczno-ruchowego  Emila 

Jacques-Dalcroze’a, zwaną rytmiką oraz zachęcić do wykorzystania jej elementów w gabinetach 

logopedycznych. 

Metoda rytmiki powstała w celu rozwoju poczucia rytmu przez ruch oraz wykształcenia

w człowieku pozytywnych cech osobowości. Twórca chciał wyjść naprzeciw uczniom mającym 

trudności w wykonywaniu rytmu.  Wpadł  na pomysł,  aby nie  realizować rytmu klaskaniem czy 

stukaniem, ale za pomocą całego ciała. Dalcroze mówił: 

„Aby wykonać rytm precyzyjnie nie wystarczy uchwycić go intelektualnie i posiadać aparat 

mięśniowy zdolny do dobrej interpretacji. Trzeba jeszcze – i to przede wszystkim – ustalić szybkie 

porozumienie między mózgiem, który coś zamierza, a ciałem, które rozkaz wykonuje”1.

Rola rytmiki polega na studiowaniu muzyki poprzez ciało. Rytm jest elementem, który jest 

najbardziej widoczny. Stanowi jednak punkt wyjścia. Uczniowie ruchami interpretują obok rytmu 

inne elementy muzyki: dynamikę, frazę, tempo, akcenty, polifonię, polirytmię itd. Ale nie jest to 

analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji, przekaz człowieka do człowieka. Jest w tym jakaś 

myśl oraz emocja. 

Chodziło mu o to, aby lekcja była prowadzona w twórczej atmosferze, zawsze maksymalnie 

intensywna,  ale  i  dostosowana  do  danej  grupy  dzieci.  Dalcroze  chciał  doprowadzić  uczniów

do tego, by mogli powiedzieć, kończąc studia, nie „ja wiem”, ale „ja odczuwam”, a następnie, by 

wytworzyć w nich pragnienie wypowiedzenia się. 

Muzyka ma potężną siłę  psychiczną,  która  pobudza ciało (system mięśniowo-nerwowy), 

umysł (reakcja mózgu) i emocje (postrzeganie i przeżywanie emocjonalne muzyki): 

„Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której mięśnie, nerwy, uszy i oczy kierowane są jednocześnie 

przez dwóch dyrygentów - DUSZĘ I UMYSŁ”2 

Rytmika  została  wykorzystana  w  pracy  z  dziećmi  upośledzonymi,  niewidomymi  

i głuchymi. Największą wartością jest przeżywanie muzyki, które ma wpływ na całe ciało. Rytm, 

dynamika i  agogika są idealnymi elementami muzyki, które pobudzają ciało do ruchu. Muzyka 

1 Jacques E., Dalcroze o swej metodzie. Z przedmowy do II tomu Rytmiki. Materiały Informacyjno- Dyskusyjne 
COPSA 1963.

2 Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jacques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.
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nadaje kierunek ruchom. 

Realizowanie rytmu wpływa na niezależność ruchów ciała, wyrabia koordynację ruchową, 

wzmacnia  poczucie  wartości  dziecka  w  grupie.  Poprzez  pokonywanie  trudności

i  osiąganie  celu dziecko czerpie  przyjemność i  radość.  Ćwiczenia rytmiczne  uczą koncentracji, 

wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Rytmika jest czymś więcej niż metodą pedagogiczną.

W istocie jest energią. Wykorzystuje naturalne potrzeby dziecka, jakimi są ruch i zabawa. 

Niezbędnym warunkiem posługiwania się mową jest świadomość poczucia własnego ciała. 

Jest to element niezbędny do budowy własnej osobowości. W wieku dziecięcym ta świadomość 

kształtuje się powoli. Proces ten kończy się zwykle w wieku 11- 12 lat. Kłopoty natury fizycznej 

lub psychicznej mogą zaburzyć rozwój mowy i hamować proces kształtowania się świadomości 

poczucia ciała. Opór w systemie mięśniowym, bezład w systemie nerwowym powodują niemoc 

umysłu,  brak  wiary  we  własne  siły,  lęk  przed  samym  sobą,  problemy  z  wypowiadaniem  się. 

Fizyczne  skrępowanie  powoduje  hamowanie  myślenia  i  problemy  z  koncentrowaniem  się  na 

zadaniu.  Jeżeli  jesteśmy zmuszeni ciągle myśleć o naszym ciele, tracimy swobodę myślenia.

Z  faktu  wyzwolenia  się  z  wszelkich  fizycznych  i  psychicznych  kompleksów  spowodowanych 

ruchem powstaje radość i śmiech. 

Uświadomienie poczucia ciała odbywa się na trzech płaszczyznach:

− dotykowej (najłatwiejszej do zaakceptowania),

− przeżyciowej (w sensie poczucia własnego ciała),

− wzrokowej (najtrudniejszej do zaakceptowania).

Przykłady ćwiczeń uświadamiających poczucie ciała

• Dziecko tworzy swój sposób powitania. Może być to wypowiedzenie słowa połączone na 

początku z gestem, później z ruchem (na wcześniejszym spotkaniu warto ustalić słowo). 

Rozwijamy  w  dziecku  inwencję  twórczą,  ponieważ  na  każde  kolejne  spotkanie  będzie 

zmuszone wymyślić swój ruch do ćwiczonego wyrazu. Wyzwala to w nim śmiałość już na 

początku  spotkania.  W przypadku  wyrazu  np.  „motor”,  może  jednocześnie  wykonywać 

odgłos, jaki wydaje pojazd. 

• Dziecko, wypowiadając nazwy swojego ciała, jednocześnie pokazuje je dłonią, wykonuje 

przy tym wymyślony gest, np. „łokieć”- dotyka łokcia, „brzuch”, „uszy”.

• Podczas  tego  ćwiczenia  dziecko  leży  na  podłodze  i  prowadząca  dotyka  wybranych 
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elementów jego ciała, po czym dziecko określa, która część ciała była wskazywana. Oczy 

dziecka mogą być zamknięte (to ćwiczenie najlepiej przeprowadzać w obecności jednego

z rodziców). Innym wariantem może być sytuacja odwrotna - prowadząca lub rodzic leży, 

dziecko dotyka np. „oka”, „nosa”, „brzucha”, „kolana” itp.

• Całe ciało  dziecka jest  nieruchome.  Na hasło „język” zaczyna poruszać tylko językiem.

W taki sposób uruchamiamy tę część twarzy, która nas interesuje (policzki, zęby). Można 

tworzyć różne warianty tej zabawy, np. kolejno uruchamiać ręce, dodać stanie na jednej 

nodze w zależności od inwencji dziecka i prowadzącego.

• Zostaje  włączona muzyka.  Na  przerwę w muzyce  (zatrzymujemy nagranie)  dziecko np. 

dotyka  językiem  nosa.  Zawsze  możemy  polecić  wykonanie  tego,  nad  czym  pracujemy

w  danym  momencie.  Muzyka  przyczyni  się  do  odprężenia,  będzie  urozmaiceniem  dla 

dziecka, rozluźni ciało, odświeży myślenie.

• Inny  wariant:  Dziecko  porusza  się  po  sali  w  rytm  muzyki.  Na  przerwę  w  muzyce 

wypowiada  ustalone  wcześniej  słowo.  Po  kolejnym  uruchomieniu  nagrania  dziecko 

ponownie zaczyna maszerować, czekając na kolejną przerwę. 

Są  to  ćwiczenia  typu  hamująco–pobudzającego  (inhibicyjno-incytacyjne),  które  są 

charakterystyczne  dla  rytmiki  dalcrozowskiej.  Rozwijają  szybką  reakcję  psychomotoryczną, 

kształcą umiejętność panowania nad sobą (w sensie psychicznym i fizycznym).

• Ta  propozycja  jest  kontynuacją  poprzedniej,  ale  zamiast  muzyki  mechanicznej  można 

wykorzystać  instrumenty  perkusyjne.  Na dźwięk  bębenka dziecko wypowiada  określone 

słowo,  na  dźwięk  drewienek  –  inne.  Jedno  uderzenie  zaprasza  do  jednokrotnego 

powtórzenia, dwa uderzenia do dwukrotnego itd. 

• Zabawa polega na dotykaniu dowolnego lub wskazanego przedmiotu „wywołaną” częścią 

ciała, np. nosem - podłogi, palcami – ściany, łokciem – stołu, przy jednoczesnym nazywaniu 

dotykanych elementów.

• Naśladowanie za pomocą ruchu przedmiotów, budowli,  rzeźb, np: nożyczki, kij,  krzesło, 

most. 

Inne warianty: 

− naśladowanie liter alfabetu, 

− cyfr, 

− czynności,

− malowanie całym ciałem w przestrzeni liter, cyfr.

• Każda samogłoska ma przypisaną cyfrę, np.  1–a, 2–e, 3–i,  4–o, 5–u, 6–y. 
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Wybieramy jedną, dwie lub trzy samogłoski (w zależności od wieku i stopnia 

rozwoju dziecka). Dziecko zapamiętuje ustalone samogłoski i przypisanie im 

cyfry.  Rozkładamy cyfry na  stole.  W pulsie  ćwierćnut,  dziecko wymienia 

samogłoskę ukrytą po wskazaniu cyfry.

Ćwiczenia wymagające zaangażowania emocjonalnego

Zaangażowanie emocjonalne to bardzo ważny czynnik w czasie zabaw.

Mówienie z różnym nastawieniem: imion, nazw, wymienianie domowników (mama, tata, babcia, 

dziadek itp.)

− smutno,

− wesoło,

− nudno,

− pytająco,

− groźnie itp.

  Następnie dodając ruch lub gest. 

 Mówienie  krótkich  zdań  (treść  jest  dowolna),  najważniejsze  żeby  były  wypowiadane  

w sposób zaangażowany:

Co tam słychać?

Ktoś idzie. 

A kto to?

Artykułowanie samogłosek : 

− zastanawiająco, np. aaaaa… 

− pytająco, np. uuuuu…

− odpowiadająco, np. oooo…

− lekceważąco, np. eeee…

Artykułowanie spółgłosek ( w określonym rytmie np. równych ćwierćnut): 

-  staccato - z wł. krótko, ostro, np. p, k, d, t, f itp.

Można wiązać  warianty  ćwiczeń  rozwijających świadomość  poczucia  ciała  z  przykładami 

ćwiczeń wymagających zaangażowania emocjonalnego. 
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Niezbędnym  warunkiem  posługiwania  się  mową  jest  wykształcenie  umiejętności 

świadomego  i  prawidłowego  operowania  oddechem.  Do  tego  służą  zabawy  i  ćwiczenia 

oddechowe.  Wchodzą  one  w  zakres  techniki  relaksacyjnej.  W czasie  ich  przebiegu  ćwiczący, 

koncentrując  się  na  technice  oddychania,  rozluźnia  mięśnie,  wprowadzając  organizm  w  stan 

odpoczynku.

1. Dziecko w pozycji siedzącej lub leżącej nabiera szybki wdech nosem, długi wydech 

ustami.

2. Jak  wyżej,  ale  czas  wdechu równy wydechowi.  Prowadząca  liczy  do  czterech,  przy 

wydechu klaszcze 4 razy.

3. Czas  wdechu  dwa  razy  krótszy  od  czasu  wydechu.  Prowadząca  liczy  do  dwóch, 

następuje wdech, następnie klaszcze do czterech – następuje wydech.

4. Dziecko stoi  na  środku sali.  Następuje  szybki  wdech,  a  następnie  podczas  wydechu 

zaczyna iść do przodu aż do opróżnienia powietrza w płucach. Do tego ćwiczenia nie 

należy liczyć ani  akompaniować,  ponieważ każdy ma odrębny sobie tylko właściwy 

rytm  oddychania,  określoną  pojemność  płuc  i  umiejętność  gospodarowania 

zgromadzonym w nich powietrzem.

5. Zdmuchiwanie pyłków z ubrania, z rąk, ramion, nóg. Dmuchnięcia są krótkie i niezbyt 

mocne.

6. Dziecko leży na plecach.  Na brzuch kładziemy książkę lub piłkę.  W czasie  wdechu 

przycisnąć obiema rękami  książkę do brzucha.  Dzieci  obserwują,  że  brzuch podnosi 

książkę do góry. Podczas wydechu książka opada.

7. Dziecko chodzi po sali, naśladuje zrywanie kwiatów - zbiera dmuchawce. Na umówiony 

sygnał jednym silnym wydechem zdmuchuje puch z trzymanego w ręku dmuchawca.

8. Nadmuchiwanie balonów lub gumowych zabawek.

9. „Nadmuchiwany pajac”. 

- Dziecko leży na dywanie, całe ciało jest rozluźnione (bezwładne). Wraz z narastającą 

dynamicznie muzyką, poszczególne części jego ciała „napełniają się powietrzem” – 

„budzą się” kolejno: ręce (palce, dłonie, łokcie, ramiona), głowa, tułów, stopy, nogi, 

aż do całkowitego ożywienia. 

- Identycznie  można  powracać  do  poprzedniego  stanu,  rozluźniając  najpierw  nogi, 

stopy,  tułów  itd.  Dobrze,  kiedy  podczas  ćwiczenia  włączona  jest  odpowiednio 

dobrana muzyka (stopniowo wyciszamy nagranie).

- „Nadmuchiwany pajac” jest tylko ruchową ilustracją oddychania, natomiast w czasie 
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zabawy dziecko oddycha swobodnie.

10. Wznoszenie się na palce stóp w fazie wdechu oraz stopniowe opadanie na całe stopy

w fazie wydechu na spółgłoskach s…, f…, ps…, pf…

Muzyka ma nieograniczoną siłę. Zaspokaja potrzebę przeżyć estetycznych i jest przyczyną 

bezinteresownych wzruszeń. A czym jest przeżycie estetyczne?

Ma charakter indywidualny i twórczy. Indywidualność wynika stąd, że jest ono przeżyciem 

osobistym,  wręcz  intymnym,  buduje  się  w  człowieku.  Coś  nas  zachwyca,  wzrusza,  wywołuje 

napięcie,  wzbudza intensywne emocje,  ale  nie  zastanawiamy się  dlaczego i  co w nas  taki stan 

wywołuje, po prostu mu ulegamy. Tak przeżywają sztukę dzieci ale też wrażliwi ludzie dorośli. 

Myślę, że proponowane ćwiczenia w dużym stopniu wpłyną na kształtowanie umiejętności 

prawidłowego operowania mową u dziecka. 

Kształcenie  poprzez  różne  formy  kontaktu  z  muzyką  i  ruchem  w  efekcie  końcowym 

powinno rzutować na język mówiony i przyczynić się do poprawy wymowy poszczególnych słów

i całych zdań. Rytmika zaspakaja naturalną potrzebę aktywności ruchowej dziecka, co zapobiega 

wadliwemu  rozwojowi  fizycznemu,  kształtowaniu  prawidłowej  postawy  i  stymulowaniu 

koordynacji  ruchów  całego  ciała  oraz  prowadzi  do  uniezależnienia  rytmiczno-  ruchowego 

poszczególnych jego części. 
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mgr Anna Zielińska

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 

Pszczyna

 „Fikołki” - zabawowe formy stymulacji rozwoju małego dziecka w Pszczyńskim 

Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym1

Do  Pszczyńskiego Ośrodka  Rehabilitacyjno-Terapeutycznego  trafiają  dzieci  obciążone 

wysokim ryzykiem nieprawidłowego rozwoju z rozmaitych powodów: patologicznego przebiegu 

ciąży,  wad wrodzonych,  wad  genetycznych.  Ryzyko  nieprawidłowego rozwoju  objawia  się  już

w  okresie  niemowlęcym  zaburzonym  napięciem  mięśniowym,  dysfunkcjami  związanymi

z przyjmowaniem pokarmów i oddychaniem, opóźnionym pojawianiem się kolejnych „osiągnięć” 

rozwojowych: manipulowania,  obracania  się,  siadania,  gaworzenia,  chodzenia,  mówienia, 

nawiązywania kontaktów społecznych. Wśród objawów pojawia się też nadwrażliwość na dotyk, na 

bodźce  wzrokowe  lub  słuchowe.  Objawy  te  zwykle  nie  mijają  „same”,  lecz  rozwijają  się

w trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania aż po ADHD, zaburzenia rozwoju społecznego

i emocjonalnego. Nawet jeśli dziecko „przynosi na świat” wadę, która determinuje  ograniczenie 

możliwości  rozwoju  umysłowego  -  brak  stymulacji  i  zaniedbanie  stają  się  źródłem  wtórnych 

uszkodzeń, przyśpieszają i pogłębiają proces niepełnosprawności.

Rodzice  dziecka  przechodzą  ogromny  stres  wynikający  z  przeżyć  związanych  z  ciążą

i  porodem,  lękiem  związanym  z  nieprawidłowym  rozwojem  dziecka,  a  często  i  perspektywą 

akceptacji  jego  niepełnosprawności.  Pomimo  wielkiej  gotowości  do  ponoszenia  ofiar  na  rzecz 

swego maleństwa, rodzice nie zawsze dążą we właściwym kierunku. Często też jest tak, że matkę 

opiekującą  się  swym wolniej  i  nierównomiernie  rozwijającym się  dzieckiem obarcza  poczucie 

mniejszej  wartości,  winy,  żalu.  Cała  rodzina  zwykle  też  jest  zmęczona  obowiązkami 

pielęgnacyjnymi,  na  które  dziecko  często  reaguje  krzykiem,  a  których  pozytywne  rezultaty  są 

bardzo oddalone w czasie i wydają się niepewne. Kalendarzyk pełen terminów wizyt u kolejnych 

specjalistów,  kolejne  zalecenia  do  spełnienia,  do  rozwiązania  problemy związane  z  opieką  nad 

pozostałymi dziećmi, utrzymaniem rodziny i, bardzo prozaiczne, z tym, jak dostać się na kolejne 

zajęcia, gdy mąż ma poranną zmianę i musi wziąć samochód. Radość z rodzicielstwa i przyjemność 

obcowania z  dzieckiem gdzieś giną,  ustępując marzeniu o chwili  wytchnienia;  gdzieś  w duszy 

pozostaje przykre wspomnienie po spotkaniu z innymi matkami, np. z koleżankami z porodówki:

a moje dziecko już mówi…, taki duży i jeszcze nie chodzi?  No i jeszcze przy kolejnym masażu 

1 Opisywane zajęcia realizowane były w latach 2004 i 2005 przez autorkę i psychologa mgr Krystynę Dmyterko.
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babcine:  A dlaczego to dziecko tak płacze? Co mu robicie?  No i  jeszcze:   Z takim małym do 

logopedy? Chyba ci odbiło!

Stres i niepokój rodziców mają też swój negatywny wpływ na ogólne samopoczucie dziecka 

i  jego rozwój;  nierzadko również pośrednio – poprzez pogorszenie  relacji  w rodzinie.  Dziecko 

przychodzi pełne napięcia na zajęcia, pomimo silnych zachęt ze strony mamy wcale nie ma ochoty 

pochwalić się wypracowanymi w domu umiejętnościami. 

Poszukiwanie rozwiązań powyższych problemów i, w rezultacie, sposobów na podniesienie 

skuteczności wczesnej stymulacji rozwoju musi zatem biec dwutorowo:

- po pierwsze działania te powinny uwzględniać wielozmysłowe oddziaływania na dziecko,

w warunkach zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny,

- po drugie – należy dążyć do wzmocnienia psychicznego osób bezpośrednio opiekujących 

się  dzieckiem  i  dostarczać   im  wzorców  dotyczących  postępowania  z  dzieckiem  oraz 

rozwijać umiejętność zabawy z nim.

W  poszukiwaniach  tych  nie  można  pominąć  warunków  organizacyjnych  i  preferencji  osób 

prowadzących zajęcia. 

Rozwiązaniem jest  zabawa

Zaproponowano rodzicom udział  w zajęciach  zespołowych,  w  których  wykorzystane  są 

walory zabawy ruchowej, bliskiego kontaktu fizycznego między matką (opiekunem) i dzieckiem, 

poszerzania kontaktów społecznych w obecności matki.

Wybrana forma zajęć stanowić ma łagodne przejście od zajęć indywidualnych do grupowych oraz 

od zajęć w bliskim kontakcie z matką do udziału w grupie przedszkolnej.

Oczekiwano, iż w toku zajęć wykorzystane zostaną zróżnicowane czynniki znaczące dla rozwoju 

dziecka, w tym:

− stymulacja przez dotyk, 

− ćwiczenia równowagi i poczucia ruchu,

− stymulacja poprzez rytm i melodię, 

− powtarzalność,

− rytuał, 

− urozmaicenie,

− pobudzanie  aktywności dziecka,

− aktywność wspólna dziecka i opiekuna, 

− stopniowanie trudności,

− modelowanie zachowań, uczenie naśladowania, 

− wspieranie umiejętności rodzicielskich.
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Wymienione wyżej czynniki znaleźć można w typowej dla dziecka formie aktywności –

w zabawie. Zabawa terapeutyczna musi stanowić jednak konstrukcję uwzględniającą zaplanowane, 

przemyślane elementy. Jednym z najważniejszych jest niewątpliwie dotyk.

„Pożytki  płynące  z  masażu  nie  kończą  się  bynajmniej  w  niemowlęctwie.  Stwierdzono,

że terapia ta korzystnie wpływa na poprawę stanu zdrowia dzieci z różnorodnymi schorzeniami,

w  tym  z  astmą,  cukrzycą,  rakiem,  autyzmem,  schorzeniami  skóry,  gorączka  reumatyczną, 

zaburzeniami łaknienia i innymi zespołami zaburzeń psychicznych. Dzieci masowane codziennie 

odczuwają mniejszy niepokój i stres, mają lepszy nastrój, lepiej śpią i są bardziej uważne. Ciekawe 

jest zwłaszcza odkrycie, że terapia masażem poprawia nastrój i przystosowanie społeczne dzieci, 

które  były  wykorzystywane  fizycznie  albo  maltretowane.  (…)  Jeśli  zważyć,  jak  ogromną  rolę 

ogrywa dotyk w rozwoju naszych dzieci,  to trzeba przyjąć,  że te rodzicielskie  impulsy zostały 

zaprogramowane w dawno minionym okresie historii naszej ewolucji. Skoro wrażenia dotykowe 

mają znacznie łatwiejszy dostęp do mózgu dziecka niż wrażenia przekazywane przez pozostałe 

zmysły,  to  stwarzają  one  chyba  najlepszą,  a  przy  tym  najwcześniej  pojawiającą  się  szansę 

kształtowania jego emocjonalnego i umysłowego dobrego samopoczucia.”2

Powyższa  wskazówka  objaśnia,  dlaczego  dotyk  traktujemy  jako  pierwszoplanowy  czynnik 

terapeutyczny. W przypadku naszych pacjentów stymulacja dotykiem nie jest prostą sprawą – część 

dzieci,  w  związku  z  zaistniałymi  uszkodzeniami  układu  nerwowego,  doznaje  nadwrażliwości 

zmysłowej. Często jest to nadwrażliwość dotykowa – dziecko reaguje tzw. obronnością dotykową: 

gwałtownie broni się przed dotykiem w obrębie pewnych części lub całego ciała, krzyczy, wierci 

się,  zaczyna  wykazywać  cechy  nadpobudliwości  psychoruchowej.  Niektórzy  rodzice  również 

wykazują  opór  (czasami  słabo  uświadomiony)  odnoszący  się  do  kontaktów dotykowych;  wiele 

złego  czyni  tu  tradycja  rodzinna,  która  mówi,  że  nie  należy  nosić  niemowlęcia,  bo  się  go 

„rozpuści”.  Gwałtowny protest  dziecka odstręcza od dotykania go poza niezbędnymi zabiegami 

pielęgnacyjnymi. Obronność dotykowa zamiast zmniejszać się wraz z rozwojem malucha – staje się 

utrwaloną, uogólnioną postawą.

Jakie to ma znaczenie?

Violet  F.  Maas  –  propagatorka  metody  integracji  sensorycznej  –  uważa,  że  obronność 

dotykowa sprzyja słabej umiejętności radzenia sobie ze stresem, zaburzeniom koncentracji uwagi

i poczuciu wyobcowania ze swojego środowiska, niezależnie od okresu rozwoju.

„Obronność  dotykowa  i  inne  typy  obronności  (nadwrażliwości)  zmysłowej  mogą  mieć 

różne postacie od lekkiej aż po ciężką. U ludzi ujawniających obronność dotykową często, lecz nie 

zawsze, występują także nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji uwagi. Obronne reagowanie na 

bodźce dotykowe przejawia się jako zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne. (...) Casler, 
2  Eliot L.: Co się tam dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań 2003, s. 201-202.
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badając rozwój dziecka stwierdził, że umiejętność radzenia sobie ze stresami życia codziennego jest 

zależna od ilości i rodzaju stymulacji dotykowej w okresie dzieciństwa”.  

(…)  Terapia  łagodząca/regulująca  nadwrażliwość  i  nadpobudliwość  obronnego  systemu 

czuciowego  umożliwia  wyższemu,  różnicującemu  układowi  lepszą  pracę  i  doskonalenie 

przynależnych mu funkcji:  rozpoznawania przestrzenno-czasowych cech bodźca,  zabezpieczenia 

przed nadmiernym dopływem bodźców z otoczenia. Dzięki odpowiedniej terapii niektórzy dorośli

i dzieci stopniowo lepiej tolerują bodźce wywołujące wcześniej nadmierne pobudzenie, stają się 

„panami”  swojego  otoczenia.  „Hałasy,  tłok,  ostre  kolory  nie  przeszkadzają  mi  tak  bardzo,  jak 

kiedyś” – mówią nieraz po udanej terapii.3

Doznawanie  dotyku  i  posługiwanie  się  nim  są  furtkami  ułatwiającymi  poznawanie  świata

i uczenie się.

 „Dzieciom niezbędne jest  „uczenie  się  poprzez  palce”!  To najbardziej  praktyczna  i  konkretna 

metoda nauki. Pamiętajmy:

Słyszę i zapominam.

Widzę i pamiętam.

Robię i rozumiem.

Ucząc się wykonywania różnych rzeczy naszymi rękami czy całym ciałem, łączymy ze sobą

i  zarazem  wzmacniamy  percepcję  wzrokową  i  słuchową,  wrażenia  płynące  z  układu 

przedsionkowego, kinestetycznego i proprioceptywnego”.

J. Ayers uczyła nas, że aby podtrzymać aktywność i dobrą organizację pracy mózgu, niezbędna jest 

przez całe nasze życie ciągłość doznań dotykowych.4

Oprócz dotyku, szczególnie ważne dla rozwoju małego dziecka jest  rozwijanie  poczucia 

ruchu i równowagi.

Małe dziecko nie potrafi usiedzieć spokojnie dłużej niż kilka minut. Uczy się poprzez różne 

formy aktywności: dotyka, smakuje, próbuje poruszyć, zajrzeć do środka. Uczy się przy tym bardzo 

szybko, przyswaja informacje, które czerpie ze wszystkiego, co się dzieje wokół.5 Wśród układów 

poznawczych, biorących udział w tym procesie w pierwszym okresie życia, wiodącym wydaje się 

„szósty zmysł” – zmysł równowagi. Zmysł równowagi statycznej i dynamicznej jest ewolucyjnie 

bardzo  stary  –  wszystkie  organizmy  muszą  „dopasować  się”  do  powszechnego  ciążenia

i  możliwości  poruszania  się.  W  rozwoju  ontogenetycznym  kształtuje  się  bardzo  wcześnie. 

„Podobnie jak zmysł dotyku, jest on bardzo wcześnie gotowy do przekazywania doznań, które nie 

tylko wprawiają dziecko w dobre samopoczucie, ale są też bardzo ważne dla rozwoju jego mózgu w 

3 Maas V. F.,: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów. Warszawa 1998, s. 64-65.
4 Maas V. F., dz. cyt, s. 66.
5 Dryden G., Vos J.,  Rewolucja w uczeniu. Warszawa 2000, s. 303.
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tym wczesnym okresie” – pisze Lise Eliot.6 Narząd przedsionkowy, stanowiący zasadniczy element 

układu  zmysłu  równowagi,  zaczyna  wyodrębniać  się  w  zarodku  mierzącym  niewiele  ponad 

centymetr  i  zaczyna  swoje  funkcjonowanie  już  w  dziesiątym  tygodniu  ciąży!  Uszkodzenia

i  zaburzenia rozwoju tego układu mogą wpływać na rozwój ruchowy, obserwowane są również

u  dzieci  z  zaburzeniami  emocjonalnymi,  niedoborem  zdolności  spostrzegania  lub  uwagi, 

niezdolnością do uczenia się i autyzmem.7 Na umiejętność zachowania równowagi i świadomość 

ruchu składają się bodźce płynące z układu przedsionkowego, zmysłu wzroku, sygnałów z organów 

wewnętrznych oraz narządów motorycznych. 

„Zmysł równowagi, będąc jednym z najbardziej dojrzałych zmysłów niemowlęcia, zapewnia 

szybki  dopływ  bodźców  do  jego  mózgu.  (  …)  Czyż  nie  miło  dowiedzieć  się,  że  całe  to 

kołysanie,  huśtanie,  noszenie  łaskotanie  nie  tylko  uspokaja  dziecko,  ale  ma  rzeczywiście 

korzystny wpływ na jego rozwijający się umysł?”8

Rozwijająca  się  sprawność  ruchowa  sprzyja  nabywaniu  wciąż  nowych  doświadczeń

i  umiejętności  i  wpływa  na  rozwój  umysłowy.  Ale  zależność  ta  jest  również  wzajemna: 

poszczególne narządy zmysłów są co najmniej równie ważne dla doskonalenia pojawiających się 

umiejętności ruchowych, jak same nerwowe drogi ruchowe. Czuciowe sprzężenie zwrotne pozwala 

uczyć  się  kontrolowania  ruchu.9 Umiejętności  te  stanowią  fundament  nabywania  również 

sprawności artykulacyjnej. Dziecko nieświadome swojego ruchu nie potrafi kontrolować drobnych 

ruchów  artykulacyjnych  potrzebnych  do  wyraźnego  mówienia.  Luźny,  niesprawny  język,  brak 

umiejętności naśladowania „minek” lub odgłosów często towarzyszy ogólnej niezgrabności ruchów, 

zaburzeniom napięcia mięśniowego. Z grupy dzieci wykazujących takie  trudności mogą  wyrosnąć 

uczniowie  z  objawami  dyslalii,  dysgrafii  i  o  niskiej  sprawności  manualnej.  Dlatego  też,  przy 

opóźnionym  rozwoju  mowy,  tak  ważne  jest  ćwiczenie  motoryki  dużej  i  tego,  o  czym  mowa 

powyżej –  świadomości ruchu.

Powtarzalność, dostarczanie nowych bodźców, okazja do naśladowania – ćwiczenia pamięci

Jak małe dzieci ćwiczą pamięć? To, co dla nas istotne – uczenie się – następuje już w życiu 

płodowym (u płodów obserwuje się zjawisko habituacji, tj. zmniejszania się wrażliwości na bodźce; 

zjawisko to występuje z opóźnieniem u płodów z wadami mózgu spowodowanymi niedoborem 

tlenu, czynnikami genetycznymi i in.), następuje też warunkowanie klasyczne.

Dzieci zaczynają świadomie posługiwać się pamięcią w wieku ok. trzech lat, ale aby do tego 

doszło – przez trzy lata rozwijają te umiejętności poprzez preferencję nowości,  rozpoznawanie, 

trening przypominania, naśladowanie odłożone. 

6 Eliot L., Co tam się dzieje ? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań 2003, s. 204.
7 Eliot L., dz. cyt. s.203-2017.
8 Eliot L., dz. cyt. s. 217.
9 Eliot L., dz. cyt. s. 395.
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Wszystkie  te  mechanizmy,  opisane  bardzo  szczegółowo  przez  Lise  Eliot,  pozwalają  wysunąć 

wnioski do pracy z małym dzieckiem : 

− należy zadbać o dostarczanie dziecku wciąż nowych bodźców dla wszystkich zmysłów,

− trzeba jednak dbać o powtarzalność sytuacji, aby dziecko mogło rozpoznawać jej elementy, 

trenować przypominanie sobie.

Struktury  sytuacyjne,  które  pozwolą  zrealizować  powyższe  cele  już  istnieją  w  naszej 

„świadomości  społecznej”  jako  rytuały  związane  z  dziecięcymi  zabawami.  Zabawa,  taniec, 

powtarzalność form są rytami wiążącymi we wszystkich społecznościach ludzkich – i z tego zasobu 

chętnie  korzystamy.  Dążąc  do  wspierania  umiejętności  wychowawczych  rodziców,  zakładamy,

że  nastąpi  zmiana  w  zakresie  umiejętności  stawiania  dziecku  wymagań,  hamowanie 

nadopiekuńczości, trening wyzbywania się nadmiernej bojaźliwości.

Uważamy, że zajęcia, będące formą miłej zabawy umożliwią realizację opisanych celów.

 „(…) na naukę wpływają dwa podstawowe czynniki – stan i strategia. Niewątpliwie trzeba dodać 

też  trzeci,  którym jest  przedmiot  zajęć.  Stan  oznacza  stworzenie  nastroju  sprzyjającego  nauce. 

Strategia to styl lub metoda przedstawienia materiału. Treść to temat. Każda dobra lekcja zawiera 

wszystkie  trzy  czynniki.  Niestety,  wiele  tradycyjnych  systemów  nauczania  nie  przykłada 

odpowiedniej wagi do odpowiedniego stanu ducha i umysłu, a przecież  jest to najważniejszy

z wymienionych czynników. Zanim możliwa będzie nauka, musi otworzyć się odpowiednia 

„furtka”, a ma ona naturę emocjonalną. Dopiero wówczas nasz umysł znajdzie się w stanie 

pełnej gotowości i chłonności”.10

Jak to robimy?

Ośrodek  Wczesnej  Interwencji  stwarza  możliwość  kompleksowych  działań 

rehabilitacyjnych  wobec  małego  dziecka.  Na  system  oddziaływań  składają  się:  specjalistyczna 

opieka lekarska, rehabilitacja ruchowa, opieka psychologiczna i logopedyczna.

Opisywane  zajęcia  zespołowe  adresowane  są  do  dzieci  w  wieku  poniemowlęcym

i przedszkolnym poddawanym wcześniej terapii indywidualnej.

Dzieci wraz z matką lub inną osobą dorosłą uczestniczą w zajęciach zespołowych raz na 

dwa tygodnie, na przemian z zajęciami indywidualnymi.

Zajęcia odbywają się w salce gimnastycznej – przestronnej, dobrze oświetlonej, przytulnej 

i  wyposażonej w drabinki, sprzęt i przybory do ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej. Sala 

wyłożona  jest  materacami,  do  dyspozycji  są  różne  kształtki  z  mikrogumy,  huśtawka,  tablica, 

pudełka do budowania, piłeczki, piłki rehabilitacyjne, sprzęt nagłaśniający.

Czas zajęć zorganizowanych to w przybliżeniu 30 minut. Doliczyć należy do tego czas 
10 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Warszawa 2000, s.309.
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kontaktów nieformalnych w trakcie przygotowania do zajęć i bezpośrednio po nich – rodzice mogą 

korzystać z sali gimnastycznej w celu swobodnej zabawy ze swoim dzieckiem, rozmowy z innymi 

opiekunami. 

Zajęcia  prowadzone  są  przez  psychologa  i  logopedę  –  ze  względu  na  różnicę 

temperamentów  i  preferencji  w  toku  realizacji  następuje  wyraźny  podział  –  gdy  jedna  osoba 

prowadzi zajęcia, druga jest osobą wspomagającą – pomaga zademonstrować ćwiczenie, czasem 

proponuje modyfikację. Nie przygotowujemy szczegółowo zajęć – nigdy nie możemy przewidzieć, 

które  dziecko  na  pewno  przyjdzie,  jak  liczna  będzie  grupa.  Poza  ogólnym  programem, 

uwzględniającym opisane powyżej działania, pozostawiamy sobie duży margines swobody.  Zajęcia 

stymulujące rozwój małego dziecka nie mogą mieć charakteru celebry; nie chcemy też rezygnować 

z  postępowania  zgodnie  z  własnym  nastrojem  i  samopoczuciem.  Musimy  liczyć  się  również

„z niespodziankami” – czasem któreś dziecko koniecznie chce pokazać zajęcia swojej babci lub 

cioci i mamy nadprogramowego widza, innym razem mama nie może zapewnić opieki starszemu 

rodzeństwu i do zajęć trzeba włączyć „gościa”, co nie zawsze jest zadaniem prostym.

Jednorazowo  w  zajęciach  uczestniczy  troje  do  dziesięciorga  dzieci.  Liczebność  grupy 

uwarunkowana  jest  bardzo  prozaicznymi  przyczynami:  choroby  dzieci,  trudności  z  dojazdem, 

czasem wynika z wewnętrznego oporu rodziców.

Liczebność  grupy  wpływa  na  przebieg  zajęć.  W małej  grupie  realizowane  są  zabawy 

wchodzące  w  skład  ćwiczeń  z  zakresu  integracji  sensorycznej.  Wykorzystywane  są  przyrządy 

ułatwiające  takie  ćwiczenia,  jest  czas  na  omówienie  każdego ćwiczenia,  pokaz  i  instruktaż  dla 

mamy oraz  czas  na  ćwiczenie w parach  mama – dziecko pod okiem psychologa.  Część  czasu 

wykorzystywana  jest  na  ćwiczenia  głosowe  i  ortofoniczne  –  naśladowanie  głosów,  nazywanie 

zwierząt, powtarzanie tekstu z podziałem na role (w zabawie).

Przykładowy scenariusz zajęć w małej grupie

Przywitanie w kręgu.

Dzieci siedzą „w foteliku” z ciała mamy. Najpierw witani są opiekunowie, którzy  proszeni  

są o podanie swoich imion. Krótko przedstawiamy się i proponujemy zasady zachowania się na  

zajęciach.

Prowadząca dzwoni ze słowami „Zaczynamy!”, po czym podaje dzwonek  najbliższemu  

dziecku. Dziecko (początkowo z pomocą mamy) odbiera dzwonek, dzwoni, woła „zaczynamy!” i  

podaje dzwonek dalej. Po „rundce” z dzwonkiem dzieci są witane śpiewanką powitalną  na melodię  

„Panie Janie….” 11

Rozłożenie  przyborów,  np.:  huśtawki,  kształtek  z  mikrogumy,  materacyków. Pokaz 

1 1  Witaj (imię dziecka) 2x, Jak się masz? Wszyscy Cię lubimy. 2x Bądź wśród nas!   - Jak się masz………..? Pomachaj do nas rączką!  
Dobrze, że do nas przyszłaś/ przyszedłeś!
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ćwiczenia:  psycholog  demonstruje  na  jednym  dziecku,  omawia  ćwiczenie  i  zachęca  do 

naśladownictwa. Ćwiczenia pod opieką mamy, przy pomocy i wsparciu ze strony prowadzących 

zajęcia.

Przykłady ćwiczeń: 

− Rolowanie: dzieci przesuwają się na brzuszkach w poprzek po rozłożonych wałkach o różnej  

średnicy, mama pomaga i asekuruje dziecko.

Cel: dziecko staje przed nową sytuacją – zauważa, że się porusza po poruszającym się  

podłożu; przełamuje lęk przed bodźcami dotykowymi, ćwiczy mięśnie grzbietowe, masuje brzuszek;  

bawi się w zupełnie nowej sytuacji, doznaje opieki i wsparcia od mamy; ćwiczy oddech, „masuje”  

przeponę.

Uwaga: niektóre dzieci bardzo boją się wpełzania na rozchybotane wałki, zachęcamy je,

a gdy to nie odnosi rezultatu – zachęcamy do próby z mamą na pojedynczym wałku. 

Zabawy z rolkami z mikrogumy mogą mieć wiele wersji, w zależności od wieku dziecka

i jego indywidualnych potrzeb.

− Huśtawka:  dzieci  huśtają  się  pojedynczo  lub  zespołowo  na  nisko  zawieszonej,  ławkowej  

huśtawce; huśtanie przybiera różne formy - dzieci usadzone są ciasno jedno za drugim, stoją  

trzymając  się  linek,  huśtają  się  w  klęku  podpartym  (huśtaniu  towarzyszą  melodyjnie  

skandowane sylaby: huśt, huśt, hu-siu, hu-siu, huśt itp.).

Cele: stymulacja układu przedsionkowego, ćwiczenia równowagi,  osłabienie lęku przed  

zmianą pozycji  i  przed  kontaktem dotykowym,  używanie  głosu w zabawie,  ćwiczenie  czynności  

wykonywanych w rytmie.      

− Kształtki:  sześcienne  kostki  o  krawędzi  ok.  30  cm ustawiane  są  w  rzędzie;  ustawianie  ich  

stanowi rytuał, w którym lubią uczestniczyć nawet te najmłodsze dzieci – masywne kostki są 

turlane przez dziecko z pomocą mamy, a z czasem samodzielnie, aż na miejsce zabaw.  W czasie  

turlania  dziecko  zachęcane jest  przez  osoby  prowadzące,  a  później  mamę do powtarzania:  

„kulu lu lu” i wykonywania poleceń wypowiadanych przez osoby prowadzące. Po ułożonym 

„płotku” dzieci  chodzą,  oczywiście  przy  asekuracji  osoby  dorosłej,  na  czworakach.  Jest  to  

zabawa „Idzie kotek przez płotek” – „kotki” oczywiście muszą głośno miauczeć. Uczestnicy:  

dzieci najmłodsze 1,5 r. – 2 lata.

Cele:  wdrożenie  do  działań  zespołowych,  ćwiczenia  koordynacji  ruchowej  i  słuchowo-

ruchowej, ćwiczenia poczucia równowagi i świadomości ruchów, ćwiczenie wykonywania instrukcji  

werbalnej, naśladowanie odgłosów.

Grupa bardzo liczna  – z  ośmiorgiem lub nawet  dziesięciorgiem dzieci  i  ich dorosłych 

opiekunów – to okazja do przypomnienia rodzicom zabaw z ich dzieciństwa: popularnych pląsów
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i zabaw podwórkowych z niewielką modyfikacją. 

Przykładowy scenariusz zajęć z dominacją pląsów

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym, bez większych trudności z poruszaniem się. 

Cele  ogólnorozwojowe  (z  logopedycznymi):  usprawnianie  poruszania  się,  nauka  poruszania  się

w rytmie, ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej, stymulacja układu równowagi i świadomości 

ruchu, stymulacja dotykowa, stymulacja słuchowa, nauka zabaw zespołowych, doznanie radości ze 

wspólnej zabawy.

Przywitanie w kręgu.

Pląs: „Chłopcy, dziewczęta dalej śpieszmy się…”

Dorośli  i  dzieci  ustawieni  na  przemian,  zabawa  przebiega  w  sposób  ustalony  tradycją.  

Prowadzące zwracają uwagę na wysokie unoszenie nóg, mocne tupanie i wspólny, głośny śpiew 

dorosłych.

Zabawa: „Stary niedźwiedź mocno śpi…”

Dzieci  przenoszą  materacyki  na  środek  sali:  każde  z  nich  podchodzi  do  miejsca,  gdzie  są  

złożone, bierze materacyk i przenosi, kończąc rzutem na stertę; przy rzucie jest zachęcane do  

zawołania „rzuć” lub „bach”. Dorośli dbają o to, by wszystkie dzieci nosiły materace i czekały  

na swoją kolej. Początkowo dzieci korzystają z pomocy, później pomoc jest wycofywana. Dzieci  

nagradzane są pochwałami i oklaskami za samodzielnie wykonane zadanie i/lub współdziałanie  

z innym dzieckiem.

Zgromadzone w luźną stertę materacyki stają się jaskinią niedźwiedzia. Dziecko odgrywające 

rolę niedźwiedzia zakopuje się pod materacykami i „śpi”. Reszta zabawy przebiega w sposób  

tradycyjny. Dzieci, które wykazują lęk przed schowaniem się w ciemnym i ciasnym miejscu lub  

nie  potrafią  zakryć  oczu  –  odgrywają  swojego  „niedźwiedzia”  razem  z  mamą;  zakrycie  

materacykami też nie od razu jest zupełne.

Czasem, gdy wszystkie dzieci odegrają już rolę niedźwiedzia – zgromadzone materace służą do  

zabawy, będącej wręcz wyzwaniem dla malucha i jego opiekuna. Dziecko jest chwytane za ręce 

w nadgarstkach i kostki nóg, rytmicznie  rozhuśtane i z głośnym okrzykiem rzucone na stertę  

miękkich  materacyków.  Oczywiście  zabawa  odbywa  się  z  zachowaniem  warunków 

bezpieczeństwa, przy aprobacie dziecka i opiekuna. Dzieci początkowo huśtane są bardzo słabo 

i rzucane z niewielkiej odległości.

Tak  zmodyfikowana  zabawa  pozwala  osiągnąć  wiele  celów  terapeutycznych  od 

oswajania z różnymi bodźcami dotykowymi i dźwiękowymi po wykonywanie instrukcji złożonych. 

Dziecko odbiera bodźce płynące z różnych części ciała i różnych zmysłów; doznaje, jak to jest być 
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w ciemnym, ciasnym miejscu, jak być uciekającym i goniącym; przeżywa wiele emocji w bliskiej 

odległości od swojej mamy, uczy się korzystać z jej wsparcia, ale i podejmuje próby samodzielnej 

aktywności.

W omawianej  formie  zajęć  wykorzystujemy powszechnie  znane  pląsy  i  zabawy,  np.: 

„Jeż”,  „Koło  młyńskie”,  „Baloniku  nasz  malutki…”.  Przed  rozpoczęciem zabawy  uzgadniamy

z dorosłymi tekst, gdyż okazuje się, że każdy pamięta inną wersję.

Zajęcia kończy wspólna, znana z zabaw zuchowych, „Rakieta”  („Rakieta” to zabawa,

w której  ustawiona w kręgu grupa zbliża się jak najbardziej do środka, wszyscy mocno przykucają

i zaczynają cicho mruczeć, mruczenie staje się głośniejsze jednocześnie z podnoszeniem się, aż do  

wyskoku  z  głośnym  okrzykiem)  lub  wspólne  odśpiewanie  znanej  piosenki  „Do  widzenia,  do 

widzenia…”.

Najczęstszą  formą  spotkań  zespołowych  są  jednak  zajęcia  wykorzystujące  metodę 

Weroniki Sherborne. Wykorzystywane są  jej wskazówki dotyczące pracy z dziećmi z poważnymi 

trudnościami w uczeniu się i stosowane są zaproponowane przez nią sekwencje ćwiczeń. Ich zestaw 

jest rozszerzany lub  ograniczany, w zależności od możliwości i potrzeb dzieci.

Sekwencja ćwiczeń, którą wykorzystujemy jako bazę do kolejnych zajęć, to:

Budowanie grupy – gromadzenie się razem.

Rozszerzanie grupy.

Ruch staje się indywidualny.

Oddalanie się od podłogi.

Zwiększanie świadomości własnej osoby.

Zakończenie.

Budowanie grupy – gromadzenie się razem

Dzieci z opiekunami w kręgu. Dzieci siedzą w „foteliku” utworzonym z nóg i tułowia 

opiekuna. Zwracamy uwagę, by dzieci siedziały bezpośrednio na podłożu i, czując plecami ciepło  

swojego opiekuna (najczęściej jest to mama lub ciocia, bardzo rzadko babcia lub tata), miało przed  

sobą  przestrzeń,  którą  można  eksplorować.  Zajęcia  rozpoczynają  się  sygnałem  dzwonka.  

Opiekunowie  są  przywitani  ogólnie  i  poproszeni  o  przedstawienie  się  imieniem  (utrzymujemy 

jednak formę zwracania się do siebie w sposób konwencjonalny – pani Ala, pan Tomek …).

Dzieci witane są „śpiewanką” na melodię „Panie Janie”, na każdym z dzieci w czasie  

przywitania  skupiana  jest  uwaga  dorosłych,  dzieci  zachęcane  są  też  do  skupiania  uwagi  na  

rówieśnikach. Witane dziecko odpowiada (początkowo z pomocą dorosłego) machaniem rączką.

W trakcie przywitania dzieci wykonują ilustrujące piosenkę ruchy.

Rozszerzanie grupy
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Oddalanie się i przybliżanie.  Dzieci wraz z dorosłymi oddalają się i przybliżają, przy  

każdym zbliżeniu następuje przywitanie – stopami, rączkami, czasem – główkami („Uważaj, żeby  

nie bolało!”).

Oddalanie i zbliżanie odbywa się poprzez ruch na pośladkach ze skandowaniem „Do przo-

du  na  pu-pie!  Do  ty-łu  na  pu-pie!”.  Dzieci  poznają  pojęcia  daleko  –  blisko.  Oczywiście  –  

poruszanie się na pośladkach jest trudne i długo nie wychodzi dzieciom samodzielnie. Pomagają

i uczą dorośli uczestnicy zabawy. Dziecko uczy się balansować swoim ciałem, uświadamia sobie je

i  eksperymentuje z ruchem.

3.  Ruch staje się indywidualny

Obracamy się  na  pośladkach „Do-ko-ła na pu-pie”.  Obrót  kończy  się  upadkiem lub 

przejściem do kołysania na boki i do tyłu. Kołysanie od słabego do bardzo mocnego, kończącego  

się upadkiem razem z dorosłym, wiosłowanie. Obrót też bywa zróżnicowany -  razem z dorosłym lub 

samodzielnie.

Turlanie  – początkowo dziecko przytulone do dorosłego, potem turlane przez dorosłego,  

następnie  turla  dorosłego.  W miarę  nabywania  umiejętności  ruchowych i  świadomości  ciała  – 

dorosły i dziecko turlają się obok siebie.

Ruch związany z oddechem i wydawaniem głosu.  Rytmiczne kołysanie się z ruchami 

ramion i całego ciała (na bazie rytmogestów) – oczywiście z pomocą opiekuna.

− Oddalenie od podłogi  

Chodzenie –  na czworakach jak piesek,  na stopkach – wysoko nogi,  mocno tupiemy -  

cichutko na palcach, powoli – szybko.

− Zwiększanie świadomości własnej osoby.  

Oklepywanie części ciała. Kolejne części ciała są oklepywane i nazywane, początkowo 

dorosły pomaga to robić, potem dziecko jest zachęcane do samodzielnego wykonywania zadania.  

Zabawie  tej  towarzyszy  też  pokazywanie  części  ciała  do  rymowanki  („Tu  jest  głowa,  tu  jest  

brzuszek, tu jest ręka – tu paluszek. Tu jest ucho, tu jest oko, tu jest nisko – tu wysoko!”).

Zabawa w „pieski” (jak chodzi piesek? jak szczeka piesek?).

Zabawa „raz, dwa trzy – pieski do budy – pieski z budy” – „pieski” na czworakach 

chowają się  w „domku” utworzonym przez klęczącą matkę, na sygnał  wychodzą z niego.

Przechodzenie  przez  tunel  na  czworakach. Tunel  tworzą  blisko  ustawieni  dorośli  w  

klęku podpartym. Wersje tej zabawy to czworakowanie i pełzanie po „wierzchu tunelu”, kołysanie  

dzieci ułożonych na grzbietach tak ustawionych dorosłych.

Pełzanie

„Raz, dwa, trzy – hop!” Dwoje dorosłych trzyma dziecko, każde ze swojej strony jedną 
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ręką za ramię, drugą za dłoń dziecka; wszyscy idą i głośno skandują, podnosząc wysoko kolana:  

„raz, dwa, trzy”… przy „hop” – dziecko jest unoszone w górę.

Samolot – wyżej, niżej. Dziecko w pozycji horyzontalnej podtrzymywane jest za klatkę 

piersiową i nogi przez dwie osoby dorosłe, które poruszają się, unosząc dziecko do góry. Dziecko 

zachęcane jest do udawania samolotu  poprzez rozłożenie rąk i wydawanie odgłosu „silnika” –  

żżżżż…

Obchodzenie z przekraczaniem – osoba dorosła leży na wznak z rozłożonymi rękami

i nogami, dziecko chodzi naokoło, przekraczając części ciała („Uważaj, żeby nie bolało!).

„Rozpakowywanie paczki” – jeden z pary uczestników przykuca i mocno obejmuje się  

ramionami,  głowa  pochylona,  drugi  stara  się  odchylić  kolejne  części  ciała.  Ta  zabawa 

proponowana  jest  starszym  dzieciom,  które  uczestniczą  już  w  kolejnych  zajęciach,  podobnie

jak i inne zabawy z grupy „z” i „ przeciwko” .

− Zakończenie  

Kołysanie  z  podtrzymywaniem,  wyczuwanie  oddechu. Dorosły  z  dzieckiem

„w foteliku”, dorosły odchyla się do tyłu, opierając dziecko o klatkę piersiową. Dziecko musi być  

nieco uniesione, więc najlepiej, gdy siedzi na udach dorosłego. Dorosły lekko, uspokajająco kołysze  

dziecko, stara się oddychać wolno i głośno. Kołysaniu towarzyszy muzyka relaksacyjna.

Relaks przy muzyce. Zabawa paluszkowa, stymulacja dotykowa różnych części ciała, 

w tym twarzy – masowanie, głaskanie, opukiwanie.  Przy łagodnej muzyce dziecko jest  lekko  

kołysane przez osobę dorosłą, która równocześnie dotyka po kolei palców dziecka do szeptanej przy 

uchu  rymowanki  („Ten  gruby  to  dziadziuś,  a  obok  babunia,  największy  to  tatuś,  a  przy  nim 

mamusia. A to dziecinka mała. Tra la, la, la - to rodzinka cała.”). Potem dorosły łagodnie opukuje 

stawy  dziecka,  gładzi  przedramiona,  ramiona,  podudzia  i  uda,  klatkę  piersiową;  jeśli  dziecko  

przytula się przodem do mamy – gładzone są plecy. Na koniec opukuje głowę i łagodnie, według  

instrukcji  masuje  jego  twarz.  Do  relaksu  wykorzystywana  jest  muzyka  „YOGA”  wydawnictwa  

Galaxy Music Ltd. lub muzyka Tellemanna.

Komentarz  dotyczący  zajęć  dla  rodziców.   Dzieci  są  wyciszone,  trochę  zmęczone  

zajęciami – wtedy przychodzi pora na krótką pogawędkę – prowadzące objaśniają cel niektórych  

działań  (zwłaszcza  nowych),  tłumaczą,  jak  można  ćwiczenia  realizować  w  domu,  czego  się 

wystrzegać. Chwila ta jest również dobra do skomentowania niektórych zjawisk zaistniałych na  

zajęciach, oczywiście nie personalnie; czasem jest też wykorzystywana do prezentacji materiałów

i książek ze wskazówkami dla rodziców.

Dzwonek:  „Koniec  zajęć!”. Każde  dziecko  chce  zadzwonić  –  początkowo  robią  to  

najodważniejsze,  po  kilku  zajęciach  dzwonek  przechodzi  z  rąk  do  rąk,  każde  dziecko  musi  
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zadzwonić i powiedzieć „ koniec”. Nie wszystkim to wychodzi bez pomocy.

Zajęcia realizujemy w kilku grupach. Grupa dzieci najmłodszych składa się z maluchów 16-, 

do  24-miesięcznych  pod  opieką  mam.  Nie  wszystkie  potrafią  samodzielnie  chodzić,  wszystkie 

wykazują opóźniony rozwój mowy. Grupa starsza to dzieci powyżej 2 roku życia, samodzielnie 

poruszające  się.  Dobór  grupy  odbywa  się  tu  nie  na  podstawie  wieku  kalendarzowego,  lecz 

rozwojowego.  Wśród  uczestników  naszych  zajęć  są  między  innymi  dzieci  z  mózgowym 

porażeniem  dziecięcym,  zespołem  Downa,  uszkodzeniami  neurologicznymi  upośledzającymi 

zdolność uczenia się  (np.  atrofia  hipokampa).  Większość nie  ma jeszcze pełnej diagnozy,  gdyż

w toku rehabilitacji następuje dopiero obserwacja i weryfikacja hipotez diagnostycznych.

Poza  rytuałami  przywitania  i  pożegnania  nie  przestrzegamy  sztywno  kolejności 

poszczególnych elementów: obserwujemy dzieci i własne odczucia. Staramy się przeplatać zabawy 

wymagające dużo wysiłku spokojnymi, nie dopuszczamy do nadmiernego „rozbrykania” dzieci, ale 

też nie męczymy ich zbyt długim okresem przymusowego „spokoju”. Staramy się też uwzględnić 

przeszkody,  jakie  muszą  pokonać  dorośli  partnerzy  dzieci  –  niektóre  ćwiczenia  sprawiają  im 

fizyczną trudność, czasem mają nieodpowiedni strój lub gorsze samopoczucie. W takich sytuacjach 

staramy się zastępować mamę lub chociaż jej pomagać.

Efekty

W toku zajęć obserwujemy zmiany zachowania dzieci związane z ich emocjonalnością, 

zachowaniami społecznymi, świadomością własnego ciała.

Uczestniczące w kilku spotkaniach maleństwa odważnie wchodzą na salę i do gabinetu 

logopedy, nawet jeśli pierwsze swoje zajęcia spędziły płacząc mocno przytulone do mamy. Prawie 

wszystkie  dzieci  chętnie  podejmują próby naśladowania ruchów, dźwięków i  zabaw. Wszystkie 

demonstrują postęp w rozwoju mowy – u dzieci obdarzonych większym potencjałem postęp jest 

bardzo znaczący.  Dzieci  z  głębszymi trudnościami w uczeniu się   wykazują lepsze rozumienie 

mowy, częstsze wokalizacje i podejmowanie prób komunikowania się głosem. Przykładem może tu 

być dziewczynka z m.p.dz. z silną spastyką, u której do 4 r.ż. nie występowały wokalizacje, a która 

na zajęciach „śpiewała”, radośnie wokalizując.

Wyraźna  zmiana  nastąpiła  w  zachowaniach  społecznych  i  związanych  z  demonstracją 

emocjonalności  –  już  po  2-3  spotkaniach  dzieci  przyzwyczajają  się  do  rytmu  i  rytuału  zajęć, 

oczekują  na  kolejne  etapy,  czasem  domagają  się  niektórych  zabaw;  w  toku  zajęć  przestają 

demonstrować  zachowania  trudne,  np.  kąsanie,  popychanie  innych  dzieci,  wyrywanie  z  rąk 

zabawek.

U  dzieci  rodzi  się  potrzeba  uczestnictwa  w  zajęciach  zespołowych  –  według  relacji 

rodziców,  maluchy  w  domu  domagają  się  takich  zabaw,  próbują  śpiewać,  naśladować  ruchy 
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towarzyszące rymowankom; po przyjściu na zajęcia natychmiast zajmują miejsca w „fotelikach”, 

uważnie słuchają prowadzących i przestają unikać kontaktu z nimi, czasem wręcz go poszukują.

Oczekiwane zmiany zauważalne są również u uczestniczących w zajęciach matkach – to, 

co najbardziej rzuca się w oczy, to zmniejszenie zachowań lękowych. Matki przestają zachowywać 

się tak, jakby bały się kontaktu ze swoim dzieckiem. Śmiało i konsekwentnie nakłaniają dzieci do 

określonych  zachowań  –  bez  agresji,  ale  i  bez  demonstracji  bezradności.  Pomaga  w  tym 

zachowanie całej  grupy,  jednoznacznie określone reguły zachowania w danym momencie zajęć

i pokaz z komentarzem psychologa.

Wydaje się, że w toku zajęć matki nabierają pewności siebie i poczucia godności. Żartują, 

nie wstydzą się ani siebie, ani swoich dzieci. Cieszą się zauważalnymi postępami dzieci i wspólną 

zabawą. 

Opisywane wyżej zmiany owocują też lepszym kontaktem w toku zajęć indywidualnych – 

dziecko  ćwiczy  chętniej,  dłużej  skupia  uwagę,  jest  spokojniejsze.  Lepszy  jest  też  kontakt

z  rodzicami  –  następuje  wzrost  zaufania  do  prowadzących  rehabilitację  i  całego  sytemu 

oddziaływań;  łatwiej  się  rozmawia,  a  zalecone ćwiczenia wykonuje uczciwiej.  W czasie  zajęć 

mamy też okazję przyjrzeć się relacjom pomiędzy dziećmi i ich opiekunami, co pozwala ustalić 

kolejne cele oddziaływań.

Wszystkie  dzieci  wymagające  dalszej  stymulacji  rozwoju  w  ośrodku  wczesnego 

wspomagania,  a  uczestniczące w zajęciach zespołowych, nie  mają trudności  adaptacyjnych.  Te, 

które  rozpoczęły  uczęszczanie  do  przedszkola  specjalnego,  chodzą  chętnie,  nie  mają  trudności

z włączeniem się do grupy i sygnalizowaniem swoich potrzeb.

Pszczyński  Ośrodek  Rehabilitacyjno-Terapeutyczny  nie  zajmuje  się  badaniami 

naukowymi, oceny efektywności opisanych wyżej zajęć zespołowych mają charakter intuicyjny, 

wynikający z własnych obserwacji i opinii rodziców. Część  rodziców nie ma pozytywnego zdania 

na  temat  walorów  opisanych  metod  –  szybko  zaprzestają  przychodzenia  na  zajęcia.  Powody 

zniechęcenia są zapewne różne: czasem może to być zachowanie agresywne jednego dziecka wobec 

drugiego albo opór przed koniecznością akceptacji odmienności dzieci; czasem też jest to niechęć 

do  bliskiego  kontaktu  fizycznego  z  innymi  dorosłymi.  W większości  przypadków  nie  znamy 

przyczyny oporu lub niechęci  rodziców.

Opisana forma zajęć jest jednym z elementów oferty rehabilitacyjnej POR-T. Poprzez zabawowy 

charakter ćwiczeń, daje dużo radości dzieciom, ich rodzicom, a również i osobom  prowadzącym. 

Miejsce, do którego rodzice przychodzą z dużymi obawami, w stresie, na krótki czas staje się 

placem zabaw, z dochodzącym śpiewem i śmiechem dzieci.
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Zastosowanie NLP u dzieci nerwicowych – studium przypadku dziecka 

jąkającego się

Jest pewna granica, która słuszności ramy wyznacza

Horacy

Przywołując  myśl  Horacego,  chcę  podkreślić,  iż  zadanie,  którego  się  podejmuję

w  niniejszym  artykule,  mówiąc  o  neurolingwistycznym  programowaniu  (skrót:  NLP),  jest 

niezwykle trudne do opisu. Trudność polega na tym, że jest to metoda, która w ostatnim czasie 

przechodzi raczej krytykę niż pochwałę. Niemniej chcę podjąć to wezwanie, wskazując na wybrane 

elementy  NLP,  które  są  potrzebne  w  pracy  psychoterapeutycznej  –  neurologopedy.  Sama 

wyznaczam sobie  granice posługiwania się tę metodą.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w  jaki sposób wykorzystuję metodę zwaną 

neurolingwistycznym programowaniem w terapii  z  dziećmi  z  nerwicą  mową.  Odnosząc  się  do 

niektórych,  wybranych  elementów  NLP,  chcę  podzielić  się  moimi  doświadczeniami  w  pracy, 

opisując jeden z kilkunastu prowadzonych przypadków, najbardziej według mnie reprezentatywny 

przypadek   dziecka  jąkającego  się.  Artykuł  ma  postać  trzech  odsłon.  W  pierwszej  odsłonie 

chciałabym przywołać  słowa kluczowe,  które  będą  niezbędne podczas  analizy.  Do takich słów 

zaliczam:  NLP,  dzieci  nerwicowe,  nerwica  mowy.  Druga  odsłona  prowadzi  do  opisu  studium 

przypadku. Natomiast trzecia  – stanowi podsumowanie prowadzonej terapii metodą NLP.

ODSŁONA PIERWSZA

1.1.  Definicja  NLP  i  pojęć  z  nim  związanych,  wykorzystywanych  podczas  analizy  studium 

przypadku

Mówiąc o NLP, należy od razu zaznaczyć, iż jest to metoda, wokół której powstało wiele 

mitów. Wynika to z tego, że  jest to system mało znany. Kojarzy się ją często z manipulowaniem 

człowiekiem. Czasami mówi się, że NLP zajmuje się tym, czego nie da się ani opisać, ani odczuć, 

ponieważ dotyczy ona  konceptualizacji umysłu, czyli tych stref człowieka, które są najbardziej 
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trudne  do  sprecyzowania.  NLP  jest  dziedziną  wiedzy,  która  jest  sama  w  sobie  niezwykle 

różnorodna.  Na  tę  różnorodność  składa  się  fakt,  iż  NLP korzysta  z  dorobku  innych  dyscyplin 

naukowych, takich jak: neurologia, lingwistyka, psychologia, socjologia. O różnorodności świadczy 

również  możliwość  wykorzystywania  tej  metody  w  życiu,  pracy,  szkole,  podczas  uczenia  się 

języków obcych,  podczas  pracy (neuro)  logopedycznej,  a  nawet  w ostatnim czasie  w biznesie.

O  NLP  mówi  się  od  lat  siedemdziesiątych,  w  Polsce  nieco  później,  bo  dopiero  w  latach 

osiemdziesiątych.  Zapoczątkowali ją dwaj uczeni Bandler i Grinder. Stwierdzili oni, że NLP jest 

doskonałym sposobem ułatwiającym komunikację językową, bowiem wpływa na osobowość, dając 

jednostce większą radość z życia1. Dzięki neurolingwistycznemu programowaniu możemy tworzyć 

doświadczenie  życiowe,  poznać  wzory,  umiejętności  i  techniki  służące  skutecznemu  myśleniu

i  działaniu.  Dokonuje  się  to  poprzez  wrażenia  zmysłowe,  tj.  zmysły,  przez  które  filtrujemy 

postrzeganą rzeczywistość. Jest to tzw.  modalność,  na którą składa się również  submodalność, 

czyli  klocki,  z  których  budujemy  obrazy,  dźwięki  i  uczucia2.  Ważne  jest  zatem

w neurolingwistycznym programowaniu określenie celu i zmotywowanie jednostki. Pytamy siebie, 

czego chcę, czego chcą inni, jakie posiadam zasoby do zrealizowania wybranego celu. Pomijamy 

pytanie, dlaczego, jak to mnie ogranicza, czyja to wina. Pytamy, jak mogę np. wyjść z jąkania. 

Zadając sobie te i podobne pytania, dążymy do utrwalenia pozytywnego myślenia w imię słów nie 

ma  porażki,  są  rezultaty3 .  Jeśli  zaś  nawet  praca  nad  własnym  jąkaniem,  próba  osiągnięcia 

zamierzonego celu zakończy się  niepowodzeniem, to  jednak trzeba uznać,  jak pisze P.  Coelho,

że wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy4 . Ponadto twórcy 

NLP uważają, iż im więcej mamy wyborów, tym łatwiej możemy osiągnąć sukces5.  Wybierając 

jeden z elementów NLP, jakim jest  wywoływanie, wprowadzamy daną osobę w określony stan6. 

Istotne wydaje się zatem wprowadzenie osoby w dobry nastrój, klimat poprzez słuchanie muzyki

i tekstu, dzięki któremu możemy się przenieść do miejsca, w którym będziemy czuć się dobrze, 

bezpiecznie.  Towarzyszy  temu  wizualizacja,  czyli  wyobrażenie  sobie  czegoś  przyjemnego,

to  również  wyobrażenie  bycia  kimś  ze  świata,  np.  bajki.  Szukamy również,  jakie  są  systemy 

reprezentacji  zwane inaczej  metamodelem. Odnosimy się wówczas do zmysłu wzroku, słuchu, 

dotyku, węchu i smaku. Następnie opisujemy zakotwiczenie, czyli to wszystko, co pozwala nam 

określić  stan  emocjonalny  dziecka.  Są  to  pytania  o  ulubiony  kolor,  pytania  dotyczące,  jak  się 

zachowam podczas konkretnej sytuacji, np. opisując odwagę, przedstawiając humor, dowcip itp.7. 

1  O’Connor J., Seymour J.: NLP – wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Poznań 1990, s. 23.
2  dz. cyt. s. 64.
3  dz. cyt. s. 26.
4  Coelho P.: Piąta góra, Warszawa 1998, s. 132. 
5  dz. cyt. s. 30. 
6  dz. cyt. s.75.
7  dz. cyt.  s. 74-79.
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Przedstawione  elementy  NLP wykorzystuję,  omawiam w studium przypadku  (por.  2.1.  i  2.2.). 

Zanim jednak to nastąpi, przejdźmy najpierw do wyjaśnienia, jakie dziecko nazwiemy nerwicowym 

i co oznacza pojęcie nerwica mowy.

1.2. Definicja dzieci nerwicowych i nerwic mowy

Definiując  termin  dzieci  nerwicowe,  mam na myśli  takie  zaburzenia  osobowości,  które 

mają charakter patologiczny8.  Dzieci nerwicowe są niespokojne,  mają niskie poczucie  wartości. 

Opisywany przypadek należy zakwalifikować do  nerwicy  lękowej, a właściwie do jej podtypu,

tj.  nerwicy  panicznej9 .  Występujący  lęk,  nie  wpływa  pozytywnie  na  działanie,  ale  wręcz  je 

utrudnia,  co  z  kolei  prowadzi  do  mechanizmu  ucieczki.  Jest  to  lęk  adaptacyjny związany

z określoną sytuacją. Towarzyszą mu następujące objawy: brak tchu, przyspieszone  tętno,  pocenie 

się, napięcie, ból mięśni, drżenie, mrowienie skóry10. Pojawiający się lęk można określić jako fobia 

społeczna11.  Największą  trudnością  jest  występowanie  przed  publicznością,  obawa  przed 

ośmieszeniem.  Błędne  koło  i  panikę,  tj. sytuację  dziecka jąkającego,  się  przedstawia  poniższy 

rysunek12 .

LĘK

NARASTAJACY LĘK              WRAŻENIE CIELESNE

(co pomyślą o mnie ci, którzy  mnie w tej chwili słuchają) (przyspieszone bicie serca itp.)

BŁĘDNE PRZYPUSZCZENIA (chyba zapadnę się ze wstydu, jak mówię...)

8 Terruwe A., Baars C.W.,  Integracja psychiczna, Poznań 1981, s. 7. ; Horney K.: Neurotyczna osobowość naszych 
czasów, Poznań 1993, s. 25.  

9 Lazaurus ( red.)., Psychopatologia, Warszawa 1995, s. 13.
10 Lazaurus, Colman., Psychopatologia, Warszawa 1995, s. 25.
11 Orwid M., Pietruszewski K.,  Psychiatria dzieci i młodzieży, Kraków 1996, s. 56. 
12 Williams  S.M.G.,  Hargreaves  I.R.,  Nerwice:  zaburzenia  depresyjne,  [w:]  Psychopatologia,  (red.)  Lazaurus  A., 
Warszawa 1995.
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Przez nerwicę mowy rozumiem każde zaburzenie mowy, które ma podłoże neurologiczne13. 

Za nerwicę mowy uważa się więc niewątpliwie jąkanie, któremu chcę poświęcić niniejszy szkic.

O nerwicy mowy świadczą takie reakcje, jak: niepokój, poczucie winy, lęk, chaos myśli, trema. Są 

one charakterystyczne  i bardzo typowe dla opisywanego przypadku.

ODSŁONA DRUGA

2.1. Wstępne informacje o osobie, której poświęcone jest studium przypadku

Mariusz  ma  trzynaście  lat.  Od  5.  roku  życia  zaczął  się  jąkać.  Przyczyną  jąkania  było 

głębokie przeżycie. Jest to tzw. czynnik bliższy14. Oznacza to, że sytuacja, o której za chwilę będzie 

mowa, spowodowała zaburzenie mowy w wyniku szoku. Chłopiec był świadkiem śmierci własnego 

ojca, który utonął. Przed pójściem do szkoły, a więc w przedszkolu, korzystał z pomocy psychologa 

i logopedy. Zajęcia logopedyczne odbywały się raz w tygodniu przez pół godziny, przez dwa lata. 

Ćwiczenia logopedyczne miały  charakter raczej terapii muzyką. Mariusz wykonywał ćwiczenia, 

słuchając  relaksującej  muzyki.  Były  to  ćwiczenia  oddechowe,  rozluźniające  aparat  mowy.

Po dwóch latach pracy logopeda stwierdził, że dalsze spotkania są już niepotrzebne, gdyż Mariusz 

dobrze sobie  radzi z mówieniem i  nie  ma problemów z jąkaniem. W pierwszych latach szkoły 

podstawowej, mimo nasilającego się jąkania, chłopiec nie był pod opieką  logopedyczną. Jedynie 

mama  Mariusza,  korzystając  z  ćwiczeń,  które  syn  wykonywał  w  przedszkolu,  systematycznie 

pracowała z nim. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że zarówno matka, jak również babcia 

(osoba zajmująca się Mariuszem podczas pracy mamy Mariusza) żyły ciągle w przeświadczeniu,

że jąkanie dziecka jest chwilowe i przemijające. Nawet obie kobiety uznały, że nasilenie jąkania jest 

pewnie spowodowane pójściem Mariusza  do szkoły.  Mówiły,  że  kiedy syn//  wnuk poczuje  się 

dobrze w nowym środowisku – szkolnym, jąkanie po  prostu zniknie.  Nowa sytuacja,  w jakiej 

znalazł  się  Mariusz,   powodowała  lęk  przed  mówieniem zwłaszcza  wśród  osób,  które  pytały, 

dlaczego się jąka. Lęk był tak silny, że nawet trudno było chłopcu powiedzieć dzień dobry. Mariusz 

mówił bardzo szybko, skracał wyrazy. Jego mowa była niezrozumiała. Podczas mówienia chłopiec 

często  wtrącał  słowo  co.  Takie  zjawisko nosi  nazwę  embolofrazji.  Polega  ono  na  wstawianiu 

wyrazów, zwrotów,  które opóźniają  przekazywanie treści15.  Matka domyślała  się  w większości,

co chciał powiedzieć jej syn. Na uwagę zasługuje również sposób podejścia babci do jąkającego się 

wnuka. Babcia nie potrafi zaakceptować zaistniałej sytuacji. Napiętnuje wręcz Mariusza, prosząc go 

13 Orwid M., Pietruszewski K.,  Psychiatria dzieci i młodzieży, Kraków 1996, s. 50. Szeląg E. : Neuropsychologiczne 
podłoże jąkania – przegląd badań empirycznych nad asymetrią funkcjonalna mózgu, [w:] Kosmos1999 nr 44, s. 26.

14 Chwatcew M.E., W sprawie etiologii i symptomatyki jąkania, [w:] Logopedia 1962 nr 4, s. 13. 
15  Skorek M.: Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000, s. 67.
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o częste powtarzanie wypowiadanych zdań bądź pyta go, dlaczego tak mówi.

W szkole Mariusz jest akceptowany przez koleżanki i kolegów. Nauczyciele podchodzą do 

niego życzliwie i z pełnym zrozumieniem. Chłopiec znaczną część swoich wypowiedzi formułuje 

pisemnie.  Jest  bardzo  dobrym uczniem,  który  poza  obowiązkami  szkolnymi  ma  jeszcze  wiele 

innych zajęć, np. uprawia sport: karate, pływanie, uczęszcza na lekcje języka angielskiego. Mówiąc 

o  jąkaniu  Mariusza,  trzeba  wprost  zaznaczyć,  iż  ma  ono  podłoże  neurotyczne.  Oznacza  to,

że występuje tutaj logofobia16, lęk przed mówieniem, szczególnie w sytuacjach, gdy chłopiec musi 

wystąpić przed publicznością, na akademii, zrobić zakupy czy kogoś o coś w danej chwili zapytać. 

Twórcy NLP uważają, że o naszym zachowaniu, sposobie mówienia decydują zmysły osadzone

w neurologicznych procesach widzenia, słyszenia, węchu, smaku, dotyku i uczuć17.  Nawiążę do 

tego sposobu myślenia w późniejszym opisie, dokonując prezentacji zajęć określanych jako terapia 

rodzinna.

2.2. Przebieg terapii indywidualnej 

Od września 2002 roku rozpoczęłam terapię logopedyczną z Mariuszem. Przez pierwsze 

trzy miesiące była to  praca indywidualna. Spotkania odbywały się regularnie, co tydzień. Dużo 

czasu poświęcałam na ćwiczenia relaksujące zaproponowane przez Jakobsona18 bądź Dennisona19. 

Schemat zajęć był raczej podobny. Najpierw była muzyka relaksacyjna, do niej dostosowany tekst, 

np.  o  klimacie  górskim,  o  porze  roku,  o  przyjemnym zdarzeniu.  Następnie  były  wykonywane 

ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe, a po nich rozmowa wokół wybranego tematu. Dla 

przykładu  przywołam niektóre  tematy:  o  szczęśliwym dniu,  o  świętach,  zainteresowaniach  itp. 

Prowadzona rozmowa była urozmaicana zabawami, podczas których Mariusz musiał wcielać się

w różne role, np. ulubionego piosenkarza, postać z bajki lub kogoś znanego ze świata mediów. 

Zadaniem Mariusza było opowiedzenie ciekawej sytuacji bądź przeczytanie tekstu z nagromadzoną 

jedną charakterystyczną głoską, np. z samogłoską  a lub spółgłoską  b.  Czytając wyrazy, miał za 

zadanie wybrać sobie pięć wyrazów i ułożyć z nimi zdania. Natomiast przygotowane przeze mnie 

zdania  czytał  raz  wolno,  później  szybko,  przy  czym  starał  się  stosować  metodę  przeciągania 

samogłosek, pomagając sobie ruchem ręki,  tj.  wykonując ruchy podobne do dyrygenta. Ostania

z metod przyniosła szybko oczekiwane efekty. Mariusz zaczął się jąkać sporadycznie. Trwało to 

zaledwie  1,5  miesiąca.  Jąkanie  przestało  być  jego  problemem.  Ale  gdy  znowu  pojawiło  się

16  Williams J.M., Hargeaves, Nerwice: zaburzenia depresyjne, [w:] Psychopatologia, pod red. Lazaurus A., Warszawa 
1995, s. 28.

17  dz.cyt. s. 23.
18  Tarkowski Z.,  Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii (diagnoza i terapia jąkania), Lublin 1992, s. 17.
19  Hannaford C.,  Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej, Warszawa 1995. 
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i nasiliło, zastosowałam terapię rodzinną, włączając do ćwiczeń i całego spotkania mamę Mariusza. 

Do terapii nie mogłam włączyć babci Mariusza, ponieważ zajmowała się jego kilkumiesięcznym 

bratem.

2.3. Przebieg terapii rodzinnej 

Prowadząc pracę logopedyczną zwaną terapią rodziną, chciałam zachęcić mamę Mariusza 

do wykonywania podobnych zadań z  synem. Przywołam dla  przykładu jedno z takich spotkań. 

Tradycyjnie zaczęliśmy od wsłuchania się  w muzykę relaksacyjną (np.  Enya,  Claydermana czy 

muzykę klasyków Schuberta, Beethovena, Verdiego, Vangelisa) połączoną z wysłuchaniem tekstu

o czymś przyjemnym. Następnie wykonywaliśmy ćwiczenia oddechowe (również przy muzyce)

i  masaż policzków w celu zmniejszenia skurczy kloniczno–tonicznych. Są to skurcze mieszane, 

bowiem występują w różnych częściach narządów mowy, w aparacie oddechowym, fonacyjnym

i artykulacyjnym20. Kolejnym zadaniem było mówienie, np. mam na imię, lubię kogoś, nie lubię, 

smucę się, boję się itp. Wypowiadając samogłoski, Mariusz i osoby uczestniczące w spotkaniu, 

przeciągały je. Następnie Mariusz  napisał na kartce, jaki jest cel naszych spotkań. Określił to w ten 

sposób, że chciałby lepiej mówić, płynnie i swobodnie. Narysowaliśmy dłoń i zaczęliśmy wpisywać 

do niej pięć pozytywnych cech i tyle samo negatywnych. Jak się później okazało, było to trudne 

zadania dla Mariusza. Każdy podzielił się tym, co napisał. Podając swoje dodatnie strony, Mariusz 

wskazał na takie cech, jak: grzeczność, uczynność, koleżeńskość, dobroduszność, optymizm. Pisząc 

o negatywnych stronach, podał on, że jest leniwy, niecierpliwy, zbyt oszczędny, za dużo je i nie lubi 

czytać lektur. Następnie usiedliśmy i kolejnym zadaniem, jakie było do wykonania, było pokazanie 

bez używania słów swojej radości i smutku. Potem przeszliśmy do opisu  bodźców wzrokowych 

(pytałam, jaki kolor mają drzwi twojego domu, jak wygląda dom z zewnątrz, jak wygląda pokój,

w  którym jesteśmy), wrażeń  słuchowych  (np.  jaki  jest  sygnał  w  twoim telefonie,  jaki  utwór 

muzyczny możesz mi teraz zanucić,  jak głośno by było,  gdyby dziesięć osób zaczęło krzyczeć 

równocześnie, jak twój głos brzmiałby pod wodą), odczuć za pomocą narządu węchu, zapachu

i smaku (np. jakie to uczucie założyć mokre skarpetki, jak to jest, gdy wkładasz stopy do zimnego 

basenu, jaki zapach ma bez),  odczuć dotykowych  (np. co czujesz, głaszcząc kota? Co czujesz, 

głaszcząc jeża? Co czujesz, biorąc do ręki pluszową maskotkę?). Postawione pytania miały na celu 

prześledzenie, w jaki sposób u Mariusza następuje konceptualizacja otoczenia za pomocą pięciu 

zmysłów.  Starałam  się  wykazać,  na  ile  zmysły  decydują  o  widzeniu  rzeczywistości.  Opisane 

systemy reprezentacji21 wprowadzają w widzenie świata za pomocą obrazów, dźwięków i uczuć. 

20  Tarkowski Z., Jąkanie, Lublin 2000, s. 465.
21  dz. cyt. s. 47.
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Uzyskane  informacje  świadczą  o  tym,  że  submodalności  są  niezwykle  ciekawe  i  oznaczają,

że sposób postrzegania jest bogaty w opis. Jawi się zatem potrójny obraz, podczas którego widzimy 

otoczenie oczami Mariusza (wypowiada, co chciałby zmienić, np. wokół swojego domu, malując 

dach, wymieniając okna), do głosu dochodzi opinia mamy i znowu Mariusza. Uważa on, że obecna 

sytuacja  nie  pozwala  zrealizować  pragnień  związanych  ze  zmianą  wyglądu  domu  z  powodu 

trudności materialnych. Po skrótowym przedstawieniu pracy metodą zwaną neurolingwistycznym 

programowaniem, przejdźmy do podsumowania.

ODSŁONA TRZECIA

Stosując  w  swojej  pracy  metamodel,  tj.  językowe narzędzie  rekonstrukcji  umysłowego 

modelu świata, zwany inaczej neurolingwistycznym programowaniem, poznaję środowisko dziecka 

jąkającego się (dom rodzinny,  stosunek Mariusza do szkoły, kolegów i koleżanek),  zachowanie 

badanej osoby w określonej sytuacji, np. jako przewodnika osoby niewidomej, podczas egzaminu 

do gimnazjum, także wtedy, gdy przeżywa radość lub smutek, sprawdzam, jakie ma  możliwości 

uczenia się, jakie zainteresowania, odkrywam tożsamość jednostki, tj. jaka ona jest, wykorzystuję 

do tego celu paszport komunikacyjny22 (Call-Centre 1993, por. Bujak-Lechowicz 2003). Paszport 

komunikacyjny jest formą przedstawienia się komuś nieznanemu. Osoba pisze o sobie, podaje imię, 

jaką ma rodzinę, zainteresowania, co jest jej problemem, np. jąkanie, na czym polega jąkanie, kiedy 

jąkanie się najczęściej  pojawia.  Jest  to  spojrzenie  w siebie,  zaznaczenie także strony duchowej 

osoby, jej pragnień, obaw. Napisany paszport komunikacyjny stanowi swoisty dokument o osobie, 

może  być pomocny przy dalszej terapii  z innym (neuro)logopedą. Pisząc taki paszport,  można 

wykorzystać kolorowe gazety,  obrazki,  wycinając z nich wybrane postacie do opisu,  np.  siebie, 

mamę,  rodzinę,  mogą być  również  zdjęcia  najbliższych osób.  Przedstawiając  się  w  paszporcie 

komunikacyjnym,  trzeba   powiedzieć  coś  miłego  o  sobie,  np.  Mam na imię  Mariusz.  Jestem 

świetnym gościem. Chcę zaprzyjaźnić się z tobą. Moim problemem jest jąkanie. Jąkam się od ośmiu  

lat.  Kiedy mówię, robię przerwy i  nie mogę skończyć wyrazu bądź zdania. Zaczynam się wtedy  

bardzo denerwować. Jąkam się częściej, gdy czegoś się boję. Zamiast mówić, więcej piszę w szkole.  

Rzeczy, które dobrze umiem, to pływanie, jeżdżenie na deskorolce. Nie lubię czytać lektur, nie lubię  

osób, które się ze mnie śmieją. Ważne osoby w  moim życiu to mama i mój braciszek. Interesuję się  

sportem,  komputerami,  Internetem.  Lubię  kupować  słodycze  i  gry  komputerowe.  Chcę  się  

zaprzyjaźnić  z  tobą,  ale  proszę,  zrozum  mnie,  że  czasami  trudno  mi  się  mówi.  Kiedy  się 

zaprzyjaźnimy,  nauczę  cię  obsługiwać  komputer,  pływać,  karate.  Czy  zostaniesz  moim 

22  Call–Centre.,  Osobiste paszporty komunikacyjne, Endynburg.  Bujak-Lechowicz J., Osobisty paszport w pracy 
logopedycznej, [w:] Śląskie Wiadomości Logopedyczne nr5, Katowice 2003, s. 20-23. 
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przyjacielem?  Te  i  podobne  treści  zawiera  paszport  komunikacyjny.  Odnosząc  się  do 

wywoływania,  czyli  wprowadzania dziecka nerwicowego z nerwicą mowy w określony sposób 

poprzez  muzykę  i  wizualizację,  tj.  pozytywne,  miłe  wyobrażenia,  odczucia,  ćwiczenia  przy 

muzyce,  dążę  do  tego,  by  muzyka  obniżyła  napięcie  emocjonalne,  by  napełniła  szlachetnymi 

uczuciami i pozwoliła w byciu sobą. 

Wykorzystując NLP w pracy (neuro)logopedycznej, szczególnie niektóre jej elementy, takie 

jak:  percepcję,  systemy  reprezentacji,  wywoływanie,  rozpoznanie,  kotwiczenie,  dążyłam  do 

poznania  odczuć  Mariusza,  konceptualizacji  rzeczywistości  i  jego  miejsca  w  niej.  Prowadzona 

terapia dowiodła, że metoda NLP sprawdza się w pracy z dzieckiem z nerwicą mowy, jaką jest 

jąkanie, ponieważ pozwala odejść od przyczyny jąkania, a skupić się jedynie na sposobie, w jaki 

można  jąkania  się  pozbyć.  Metody  pozytywnego  myślenia23,  pomagające  zarysować  lepszy 

wizerunek siebie, a więc to, co stanowi własne image, niewątpliwie ułatwiają pracę, gdyż wpływają 

na  poczucie  własnej  wartości,  zmianę  sposobu  myślenia,  pozwalają  na  skupienie  się  jedynie

na dobrych stronach swojej osoby, co z pewnością prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i tego, 

co tę osobę otacza. 
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mgr Katarzyna Kisielew

Szkoła Podstawowa nr 4 

Orneta

Terapia pararotacyzmu – studium przypadku

Zadaniem niniejszego artkułu jest prezentacja zagadnienia pararotacyzmu z wykorzystaniem 

metody studium przypadku. Została ona między innymi zdefiniowana przez T. Pilcha i T. Bauman. 

Celem tej  metody jest  „dokładny opis badanego z  możliwie różnych stron i  z  uwzględnieniem 

rozmaitych jego aspektów.”1 Na wykorzystanie, w części badawczej, metody studium przypadku 

pozwoliła otwarta postawa rodziców, wychowawczyni  – podmiotu moich badań. M. jest uczniem 

klasy Ia szkoły podstawowej. W grudniu 2002 roku został przydzielony przez wychowawczynię (na 

prośbę  rodziców)  do  zorganizowanej  przeze  mnie  grupy  logopedycznej  z  rozpoznaniem 

pararotacyzmu. W pracy z M. wyróżniłam trzy etapy:

1. Gromadzenia danych.

2. Formułowania charakterystyki indywidualnej.

3. Diagnozy i terapii.

Etap pierwszy obejmował:

- wywiad,

- obserwację,

- analizę dokumentacji,

- techniki  socjometryczne  ukazujące  sytuację  emocjonalną  i społeczną  dziecka  w  grupie 

rówieśniczej.

Etap drugi koncentrował się na:

- czynnikach środowiskowych,

- czynnikach rodzinnych,

- czynnikach somatyczno-psychologicznych,

- spontanicznym zachowaniu się dziecka,

- poziomie  sprawności:  motoryki  dużej  i  małej,  percepcji  słuchowej,  funkcjonowania 

narządów mowy; badaniu mowy: rozumienie wypowiedzi, jakość budowanych wypowiedzi 

pod względem treściowym, językowym, fonetycznym,

- badaniach specjalistycznych.

1 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 298.
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Ostatni etap oddziaływań specjalistycznych oscylował wokół:

- sformułowania diagnozy,

- realizacji zasad terapii logopedycznej: akceptacji, aktywnego i świadomego udziału dziecka, 

indywidualizacji, stopniowania trudności, systematyczności, utrwalania.

1. Zagadnienie pararotacyzmu w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicje

Para – (gr.  pará ‘przy, obok, poza, od’) pierwszy człon złożenia wyrazowego oznaczający bliski 

związek, podobieństwo.2

Rotacyzm – (łac. Rhotacismus, gr. rhotakizein ‘nadużywać głoski r od rho’ litera alfabetu greckiego, 

odpowiednik łac. r’); 1. językozn. zjawisko fonetyczne polegające na przejściu s znajdującego 

się  pomiędzy samogłoskami w  r  np.  łac.  corpus,  corporis  ‘ciało’;  rudus,  ruderis  ‘przez’;

2. językozn. zaburzenie wymowy polskiej głoski r.3

Powyżej  przedstawiono  etymologię  hasła  pararotacyzmu,  która  umiejscawia  omawiane 

zagadnienie  w  pozycji  podrzędnej  w  stosunku  do  rotacyzmu.  Adekwatność  rozumowania 

podkreślają  definicje  innych  autorów.  „Rotacyzm  to  zaburzenie  artykulacji  polegające

na nieprawidłowej realizacji głoski  r. Głoska ta może być przez dziecko deformowana (rotacyzm 

właściwy), zamieniana (pararotacyzm) lub opuszczana (mogirotacyzm).”4

„Rotacyzm, zwany też reraniem jest wadą wymowy polegającą na nieprawidłowej realizacji 

głoski  r.  Opuszczanie  dźwięku  w  wymowie  nosi  nazwę  mogirotacyzmu.  Zastępowanie  głoski

r   jakiś innym dźwiękiem, np.    i  (j),  d,  u,  v    lub    l   określa się mianem pararotacyzmu.   Całkowite 

zniekształcenie dźwięku r nazywane jest rotacyzmem właściwym.”5

Pararotacyzm czyli „(pararhotacismus) – rodzaj   rotacyzmu polegający na zastępowaniu głoski

r innymi głoskami, wymawianymi prawidłowo, najczęściej l, rzadziej i, sporadycznie d, n, u, w.”6

„Rotacyzm (łac.  rhotacismus, syn.  reranie) jest to nieprawidłowa wymowa głoski  r. Wyróżniamy 

trzy formy wadliwej realizacji tej głoski:

- deformacja (rotacyzm właściwy),

- substytucja (pararotacyzm) – zastępowanie głoski   r   innymi głoskami,  

2 Słownik wyrazów obcych, (red.) I. Kamińskiej-Szmaj, Wrocław 2001, s. 582.
3 Słownik wyrazów obcych, dz cyt., s. 704.
4  Logopedia. Pytania i  odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) T. Gałkowski, i G. Jastrzębowska, Opole 2001,

s. 742.
5 E. M. Minczakiewicz, Mowa. Rozwój. Zaburzenia. Terapia, Kraków 1997, s. 96-97.
6 E. M. Skorek, Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000, s. 123.
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- opuszczanie (mogirotacyzm).”7

Rotacyzm „(reranie) – to nieprawidłowa realizacja głoski r. Głoska ta bywa:

- opuszczana (mogirotacyzm),

- zastępowana (pararotacyzm) przez inne głoski   l, j, ł, d, w,  

- wymawiana w sposób obcy polskiej fonetyce (rotacyzm właściwy).”8

Diachroniczny charakter zaprezentowanych definicji  pararotacyzmu podkreśla jednolitość 

semantyczną pojęcia oraz podrzędność wobec rotacyzmu.

1.2. Etiologia

Prawidłowo realizowana głoska r pojawia się w zasobie dźwiękowym dziecka najpóźniej – 

około szóstego roku życia. Na wcześniejszych etapach rozwoju artykulacji jest zastępowana kolejno 

przez j oraz l. Prawidłowość ta jest naturalnym stadium rozwoju artykulacji. W siódmym roku życia 

kontynuowany pararotacyzm staje  się  wadą wymowy i  wymaga terapii  logopedycznej.  Autorzy 

publikacji z zakresu logopedii (T. Gałkowski, 2001, E. M. Minczakiewicz, 1997, E. M. Skorek, 

2002, A. Sołtys-Chmielowicz, 2001, E. Szukalska, 2001) do grupy czynników mających wpływ

na zaistnienie wady zaliczyli:

- nieprawidłową budowę anatomiczną języka,

- nieprawidłowe wzorce językowe,

- nieukończony rozwój artykulacji,

- obniżony poziom słuchu,

- opóźniony rozwój psychomotoryczny,

- słabą zdolność koncentracji na dźwiękach mowy,

- wady w budowie podniebienia twardego (podniebienie gotyckie),

- wady zgryzu (zgryz otwarty).

E. Stecko, autorka publikacji pod tytułem „Rola pediatry w profilaktyce logopedycznej”, 

zestaw  wyżej  wymienionych  czynników  rozszerzyła  o  „patologie  okresu  niemowlęcego  – 

nieprawidłowe odruchy (ssanie, kąsanie, żucie, zwracanie), sztuczne karmienie (język w dole jamy 

ustnej), oddychanie przez usta.”9

7 A. Sołtys-Chmielowicz, Rotacyzm, [w:] „Logopedia”, Lublin 2001, t. 29, s. 39.
8 E. Szukała, Nieprawidłowy rozwój mowy i zaburzenia mowy zauważalne u dzieci w wieku przedszkolnym.
9  E. Stecko, Rola pediatry w profilaktyce logopedycznej, [w:] Zaburzenia mowy. Wczesne rozpoznanie i 

postępowanie logopedyczne, Warszawa 1996, s. 87.
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1.3. Symptomatologia

Wykazanie  symptomatologii  pararotacyzmu  rozpocznę  od  charakterystyki  prawidłowej 

realizacji głoski r. Cechy dystynktywne głoski zaczerpnięto z publikacji autorstwa Ewy Małgorzaty 

Skorek  pod  tytułem  „Z  logopedią  na  Ty.  Podręczny  słownik  logopedyczny”  oraz  „Wymowy 

polskiej”  Bożeny  Wierzchowskiej.  R  –  (zapis  fonetyczny: r)  –  spółgłoska  dźwięczna,  ustna, 

przedniojęzykowo-dziąsłowa,  półotwarta,  drżąca,  twarda.  Głoska  r występuje  w  nagłosie, 

śródgłosie  i  wygłosie;  nie  pojawia się  bezpośrednio przed  i;  przed  i,  i pojawia się zmiękczony 

odpowiednik r’. Prawidłowa artykulacja: 1) wargi – są lekko uchylone, w sąsiedztwie u mogą się 

lekko zaokrąglić; 2) język – boki języka lekko przylegają do górnych zębów i dziąseł; masa języka 

ma  układ  płaski,  szeroki,  a  jego  boki  dotykają  zębów  trzonowych,  przyjmując  stałą  pozycję; 

środkowa, a zwłaszcza przednia część języka jest ruchliwa i elastyczna; wibracja polega zazwyczaj 

na jednym (w wyrazach) lub 2-, 3-krotnym (w izolacji) bardzo szybkim i delikatnym dotknięciu 

czubkiem języka do wałka dziąsłowego, za górnymi zębami; dotknięcie to trwa od 0,01 do 0,03 

sekundy; 3) podniebienie miękkie – podczas wymowy niezbyt silnie przylega do tylnej ściany jamy 

gardłowej.10

„Ponieważ głoska  r jest dźwięczna, w momentach, w których apex nie przywiera do sklepienia 

jamy ustnej, wytwarzają się króciutkie dźwięki o charakterze samogłoskowym nie zauważane ani 

przez słuchacza, ani przez mówiącego.”11

Autorzy publikacji dotyczących zagadnienia pararotacyzmu generalnie zwracali uwagę na 

symptomy fizjologiczne, które powodowały brak funkcjonowania głoski  r (T. Gałkowski, 2001, 

E. M. Minczakiewicz, 1997, A. Sołtys-Chmielowicz, 2001, E. Szukalska, 2001). Ewa Małgorzata 

Skorek  wprowadziła  do symptomatologii  pararotacyzmu  aspekt  komunikatywności  społecznej.

Do symptomów pararotacyzmu o charakterze fizjologicznym autorka zaliczyła:

- słyszalną w każdej strukturze językowej – głosce,  sylabie, wyrazie, zdaniu - substytucję 

głoski r na j, l, i, d, n, u lub w,

- opóźniony  rozwój  mowy  w  zakresie  artykulacji,  najczęściej  spowodowany  niskim 

poziomem sprawności artykulatorów, np. brak ruchów wibracyjnych czubka języka, brak 

lub niedostatecznie sprawna pionizacja języka,

- współwystępowanie innych wad wymowy, np. seplenienia.

Symptomy o aspekcie komunikatywności społecznej:

- brak zrozumienia w otoczeniu,

- izolowanie się od otoczenia,

10  E. M. Skorek, Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000, s. 135-136.
11  B. Wierzchowska, Wymowa polska, Warszawa 1971, s. 54.
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- substytucja wyrazów, aby nie stosować elementów języka zawierających głoskę r,

- problemy w nauce – czytanie, recytacja, pisanie ze słuchu,

- ograniczenie wypowiedzi spontanicznych,

- utrudnienia w porozumiewaniu się, powstawanie homonimów, np. bój, ból zamiast bór; jak,  

lak – rak,

- osamotnienie i poczucie odrzucenia,

- lęk przed wystąpieniami publicznymi,

- mała aktywność społeczna.

1.4. Terapia pararotacyzmu

Terapię pararotacyzmu na ogół rozpoczyna się w 6-7 roku życia dziecka. Korekta zaburzeń 

artykulacji składa się z następujących po sobie etapów:

− przygotowawczego,

− właściwej pracy logopedycznej,

− utrwalania wywołanego dźwięku,

− automatyzacji wywołanego dźwięku.

Etap przygotowawczy to zespół czynności przygotowujących do właściwej pracy logopedycznej. 

Są to różnego rodzaju ćwiczenia:

- usprawniające narządy artykulacyjne,

- oddechowe,

- rytmizujące,

- słuchowe.

Przeprowadzane  są  one  w formie  zabaw i  mają  na  celu  usprawnienie  narządów mowy

i słuchu. W terapii zaburzeń spełniają zasadę usprawniania tylko tego co jest zaburzone, ale mogą 

być wykorzystane w profilaktyce logopedycznej. 

Na etapie właściwej pracy logopedycznej wywołuje się w izolacji prawidłową artykulację 

zaburzonej głoski. Przebiega to w trzech etapach:

1. Wykorzystanie metod pasywnych: logopeda pokazuje właściwy układ artykulacyjny głoski 

r,  uświadamia  odczucie  kinestetyczne  (pokazuje  układ  języka,  warg,  miejsce  i  sposób 

kontaktu narządów artykulacyjnych).

2. Wykorzystanie  odczytywania  wzrokowego:  naśladowanie  logopedy,  podjęcie  próby 

odtworzenia obserwowanego układu artykulatorów.

3. Wykorzystanie metod aktywnych: podjęcie samodzielnej próby wypowiedzenia głoski.

Etap ten realizuje zasadę celu terapii logopedycznej, jakim jest poprawienie zrozumiałości mowy.
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Etap utrwalania wywołanego dźwięku ma na celu stabilizację prawidłowej artykulacji w izolacji

i  wszystkich  strukturach  językowych.  Kolejnym  elementem  tego  procesu  jest  ćwiczenie 

umiejętności prawidłowej artykulacji z wykorzystaniem metod – lingwistycznej i filologicznej – w 

ujęciu pasywnym i aktywnym.

Ostatnim  etapem  terapii  logopedycznej  jest  etap  automatyzacji   wywołanego  dźwięku. 

Prawidłowa artykulacyjnie  głoska  r jest  realizowana w mowie  spontanicznej.  Wypracowuje  się 

umiejętność automatyzacji dźwięku przy pomocy autokontroli i autokorekcji.

Materiałem źródłowym do opracowania zagadnienia terapii pararotacyzmu były publikacje 

T. Gałkowskiego, G. Jastrzębskiej „Logopedia. Pytania i Odpowiedzi. Podręcznik akademicki”12, 

K. Błachnio „Vademecum logopedyczne”.13

Charakterystyka przypadku M w świetle dokumentacji psycho-medycznej i pedagogicznej.

2.1. Okres wczesnego i średniego dzieciństwa

W  poniższym  rozdziale  zostanie  dokonana  charakterystyka  przypadku  M.  w  świetle 

wybranej dokumentacji. M. urodził się w 1995 roku. Ciąża (pierwsza) przebiegała bez powikłań, 

poród  nastąpił  o  czasie,  z  powodu  braku  postępów  w drugiej  fazie  porodu  zakończony  został 

cesarskim cięciem. Po porodzie  dziecko uzyskało 10 punktów w skali  Apgar.  W czasie  pobytu

w szpitalu  było  spokojne  i  pogodne.  Rozwój  psychomotoryczny w normie.  M.  zaczął  chodzić

w  wieku  11 miesięcy.  Chłopiec  przez  2  lata  uczęszczał  do  przedszkola.  Charakteryzowała

go ugodowość wobec kolegów. Do jego ulubionych zabawek należały klocki i samochodziki.

W okresie od 3 do 6 roku życia chorował na ospę wietrzną oraz choroby górnych dróg 

oddechowych.  Od  6  do  7  uczestniczył  w  terapii  logopedycznej  prowadzonej  przez  logopedę

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z rozpoznaniem pararotacyzmu.

2.2. Okres późnego dzieciństwa

W 7 roku życia  rozpoczął  naukę w klasie  Ia.  Z wywiadu z  mamą wynika,  że  chłopiec 

chętnie chodzi do szkoły, jest pozytywnie nastawiony do rówieśników i obowiązków szkolnych. 

„Ocena półroczna” sporządzona przez wychowawcę klasy wskazuje, że nie ma problemów z nauką; 

nie  sprawia  kłopotów  wychowawczych.  Uczeń  chętnie  bierze  udział  w  różnych  typach  zajęć

z bloku nauczania zintegrowanego i w zajęciach dodatkowych. Jego działania charakteryzują się 

wysokim poziomem precyzji i estetyki wykonania. 

12 Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, (red.) T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2001.
13K. Błachnio, Vademecum logopedyczne, Poznań 1992.
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Wypowiedzi  kontrolowane  i  spontaniczne  są  wyczerpujące  pod względem tematycznym

i  poprawne  na  wszystkich  płaszczyznach  języka  z  wyłączeniem  fonetycznej  –  pararotacyzm.

Z obserwacji (hospitowane zajęcia lekcyjne w klasie Ia) autorki pracy wynika, że w działaniach 

spontanicznych chłopca dominuje ugodowość wobec rówieśników. Wyniki zastosowanych technik 

socjometrycznych  wskazują  na  autorytet  M  wśród  kolegów  i  koleżanek  oraz  pozytywne 

postrzeganie jego osoby przez rówieśników.

Wypowiedzi są potwierdzane przez wychowawczynię, która stwierdza, iż „M jest dzieckiem 

świadomie wychowywanym”.14 Jest członkiem pełnej, dwupokoleniowej rodziny. Rodzice dziecka 

posiadają wyższe wykształcenie. Ojciec jest prawnikiem, matka opiekuje się domem, wychowuje 

trzyletnią córkę.  Sytuacja finansowa i mieszkaniowa rodziny utrzymuje się na stałym, wysokim 

poziomie. Rodzice M w sposób zdecydowany określają granice tego, co dziecku wolno, a co na 

pewno  jest  dla  niego  niekorzystne.  System wychowawczy  rodziców,  którego  obraz  uzyskałam 

z „Kwestionariusza  dla  rodziców” Marii  Ziemskiej,  cechuje  jednolitość  uznawanych wartości  – 

miłość, opieka, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i rozsądek. Są wzorem rodziców świadomych i 

„wystarczająco dobrych”.15

W celu sformułowania charakterystyki przypadku M wykorzystano dokumentację psycho-

medyczną i pedagogiczną – „Kwestionariusz dla rodziców” Marii Ziemskiej, „Ocenę półroczną” 

sporządzoną  przez  wychowawcę,  wywiad  z  matką  M.  Pozwoliło  to  na  uzyskanie  ogólnej 

charakterystyki M w aspekcie psycho-medycznym, pedagogicznym i społecznym.

3. Terapia logopedyczna pararotacyzmu u M.

3.1. Diagnoza

Wada  wymowy  M  została  zdiagnozowana  przez  logopedę  z  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej. W grudniu 2002 roku chłopiec uzyskał skierowanie za sprawą wychowawczyni (na 

prośbę  rodziców)  do  prowadzonej  przez  autorkę  pracy  grupy  logopedycznej.  Etapy  terapii  

M.  sformułowane  w  „Ramowym  programie  grupy  logopedycznej”  zostały  zatwierdzone  do 

realizacji przez Dyrektora Szkoły.

3.2. Etap przygotowawczy

W etapie  przygotowawczym w formie zabaw przeprowadzono ćwiczenia:  usprawniające 

narządy artykulacyjne,  oddechowe,  rytmizujące,  słuchowe.  Zastosowano metody – filologiczną, 

14 Wywiad z wychowawcą przeprowadzony w dniu 17.02.2003 roku.
15 W. Eichelberger, A. Samson, A. Sosnowska, Dobra miłość, Warszawa 2002.
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lingwistyczną,  rysunkową.  Dominowały  ćwiczenia  z  programu  „Mowa.  Zabawa”16 autorstwa 

Elżbiety  Chilińskiej-Karpowicz,  Agnieszki  Jaworskiej-Szczerbicz:  drzewo  śpiewacze,  krótka 

opowieść na dany temat, zabawy z chustą, opowieść z podkładem muzycznym, melodeklamacje 

(ćwiczenia  emisyjne,  słuchowe,  mowne).  Metodę  rysunkową  wykorzystałam  po  ustaleniu,

w  wyniku  rozmowy  z  M,  obszarów  jego  zainteresowań  –  motoryzacja.  M.  wykonywał  prace

w różnorodnych technikach – kredą, kredkami, farbami.

3.3. Etap właściwej terapii logopedycznej

Celem tego etapu było wywołanie  prawidłowej  artykulacji  głoski  r  w izolacji.  Ta część 

pracy przebiegała w trzech fazach – wykorzystanie metod pasywnych, wykorzystanie odczytywania 

wzrokowego, wykorzystanie metod aktywnych.

Wykorzystanie  metod  pasywnych  polegało  na  obserwacji  narządów  artykulacyjnych 

logopedy  przez  M.,  rysunków,  rentgenogramów  prezentujących  prawidłowy  układ  narządów 

artykulacyjnych  przy  wymowie  głoski  r w  izolacji.  Najprzyjemniejsza  dla  M.  była  faza 

wykorzystania  odczytywania  wzrokowego.  Wykorzystano  produkty  żywnościowe  –  krem 

czekoladowy  „Nutella”,  masło  orzechowe,  które  były  rozsmarowywane  szpatułką  na  wałku 

dziąsłowym lub podniebieniu twardym chłopca i ułatwiły uzyskanie prawidłowej pionizacji języka. 

Po zastosowaniu produktów żywnościowych M. chętnie podejmował próby – odtworzenia, poprzez 

naśladowanie, obserwowanego u logopedy układu narządów artykulacyjnych oraz samodzielnego 

wypowiedzenia głoski.

Cel  tego  etapu,  jakim  było  poprawienie  zrozumiałości  mowy,  został  osiągnięty  –  M. 

świadomie zaczął pracować nad zrozumiałością mowy własnej.

3.4. Etap utrwalania wywołanego dźwięku

Celem była stabilizacja prawidłowej artykulacji głoski r w izolacji i wszystkich strukturach 

językowych. Wykorzystano, w ujęciu pasywnym i aktywnym, metody lingwistyczne i filologiczne. 

M  najbardziej był zainteresowany pracą z tekstami bajek klasycznych autorów – Ch. Peraulta, braci 

Grimm, Ch. H. Andersena, J. Brzechwy. Fragmenty tekstów posłużyły jako materiał dydaktyczny 

do ćwiczeń polegających na obserwacji, analizowaniu, syntetyzowaniu, dokonywaniu przekładów 

intersemiotycznych.  Zainteresowania  motoryzacyjne  chłopca  wykorzystano  przy  tworzeniu 

krótkich historyjek z wykorzystaniem serii „Pojazdy”17 oraz fotografii z fachowej prasy – „Auto-

Moto”,  „Auto  Świat”.  Praca  na  tym  etapie  bardzo  satysfakcjonowała  M,  który  samoistnie 

16 E. Chilińska-Karpowicz, A. Jaworska-Szczerbicz, Mowa. Zabawa,  Olsztyn 2001.
17 Seria „Pojazdy”, Wydawnictwo Aksjomat, Kraków 2003.
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zrealizował jego założenia. Obecnie M realizuje głoskę r w wymowie spontanicznej, sporadycznie 

dokonuje autokorekty.

4. Zakończenie

Zadaniem  niniejszego  artykułu  była  prezentacja  zagadnienia  pararotacyzmu

z  wykorzystaniem  metody  studium  przypadku.  Przedstawiono  zagadnienie  pararotacyzmu

w  aspekcie  teoretycznym  (definicje,  etiologia,  symptomatologia,  terapia)  i  praktycznym 

(zindywidualizowana terapia logopedyczna M). Adekwatność działań osoby prowadzącej terapię 

unaocznia  fakt,  że  po  rocznych,  systematycznych  zajęciach  wada  wymowy  M.  została 

skorygowana.
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Gdańskiego, oraz Podyplomowego Studium Emisji i higieny głosu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prowadzi  warsztaty z  emisji  głosu.  Fascynuje się  logopedią,  prawidłową emisją  i  higieną 

głosu oraz  terapią jąkania. 

mgr Ilona Olejnik – nauczyciel gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia 
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w Krotoszynie (województwo wielkopolskie) oraz prowadzi rytmikę w przedszkolu. 

mgr  Grażyna  Olszewska – nauczyciel  dyplomowany,  logopeda,  oligofrenopedagog, 

surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, ekspert (nr w 146 rejestrze: menis/55 93/eks), członek 

PZL, posiada liczne sukcesy w pracy pedagogicznej. Posiada Certyfikat Zawodowy Logopedy 

przyznany w 2005 r.

dr  hab.  Józef  Surowaniec –  docent  honorowy  Universitas  Studiorum  Polona  Vilnensis 

(Uniwersytet  Polski  w  Wilnie)  –  pedagog  z  wykształcenia  (po  zagranicznych  studiach 

specjalistycznych  z  zakresu  defektologii),  językoznawca  i  literaturoznawca,  dyplomowany 

logopeda (ze specjalizacją II stopnia) z długoletnią praktyką w Służbie Zdrowia (w Poradni 

Laryngologiczno-Logopedycznej),  w  Oświacie  (w  szkolnictwie  dla  niesłyszących)  oraz 

poradnictwie logopedycznym; pracę doktorską z surdopsycholingwistyki pt.  Psychologiczne 

podstawy  nauczania  języka  dzieci  głuchych obronił  na  Uniwersytecie  Marii  Curie-

Skłodowskiej w Lublinie; organizator opieki logopedycznej w kraju i poza jego granicami 

(Chicago, Wilno); autor słowników logopedycznych i monografii pt.  Logopedijos terminijos 

teoriniai  pagrindai (1997)  [Podstawy  teoretyczne  terminologii  logopedycznej]  oraz 

Logopedijos tezauro sudarymo metodologiniai pagrindai (1999) [Metodologiczne podstawy 

budowy  tezaurusa  logopedycznego]  także  wielu  opracowań  artykułowych  (m.  in.

o  zastosowaniach  informatycznych  w  logopedii);  działacz  Polskiego  Towarzystwa 

Logopedycznego oraz wieloletni członek Komitetu Redakcyjnego „Logopedii”; obecnie jako 

logopedysta  –  przekazuje  swoje  doświadczenie  słuchaczom  podyplomowych  studiów 

logopedycznych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

mgr Anna Zielińska – pedagog ze specjalnościami resocjalizacja i oligofrenopedagogika. Posiada 

wykształcenie  logopedyczne  z  terapią  pedagogiczną  i  jest   surdologopedą.  Obecnie 

kontynuuje  studia  z  zakresu  wczesnego  wspomagania  rozwoju.  Pracuje  w  Zespole  Szkół 

Specjalnych w Pszczynie jako nauczyciel rewalidacji indywidualnej oraz w ramach własnej 

działalności gospodarczej, jako logopeda realizuje kontrakt na rzecz Pszczyńskiego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Terapeutycznego. Zajmuje  się stymulacją i terapią logopedyczną w ramach 

Ośrodka Wczesnej Interwencji i Poradni Logopedycznej. Jest nauczycielem dyplomowanym.
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