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Logopedia – nauka interdyscyplinarna, czy jak kto woli multi-
interdyscyplinarna w ujęciu i propozycji Leona Kaczmarka – wciąż 
zaskakuje bogactwem obszarów badawczych, które odsłania i dy-
namiką przemian. Dotyczy to zarówno wewnętrznych relacji i po-
wiązań między czterema głównymi dziedzinami współtworzą-
cymi logopedię, czyli językoznawstwem, medycyną, psychologią 
i pedagogiką, jak i specyfiki diagnozy oraz terapii logopedycznej 
w różnych typach zaburzeń i ich odmianach.

Biorąc pod uwagę, iż mowa stanowi proces nadawania i od-
bioru wypowiedzi, percypowanej słuchem, a w procesie mó-
wienia uczestniczą: narządy mowy, struktury umysłu i układ 
nerwowy sterujący wszelkimi czynnościami – w tym mowy; zaś 
w skład narządów mowy wchodzą układ oddechowy, fonacyjny 
i artykulacyjny, to zakres diagnozowania zaburzeń mowy i od-
działywań terapeutycznych musi uwzględniać wszystkie eta-
py tworzenia mowy. Powinien też brać pod uwagę – wszędzie, 
gdzie to konieczne – relację mowy do zachowań niewerbalnych 
(mowy ciała), komunikacji alternatywnej, fonogestów itp.

Jeśli przypomnimy wstępnie różne typologie, np. objawowe 
dyzartrii oraz dyzartrię mieszaną, czy też inne podziały według 

Iwona  
Nowakowska-Kempna Wprowadzenie
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lokalizacji, związane z miejscem i rozległością uszkodzenia cen-
tralnego układu nerwowego (por. typologię E.N. Winiarskiej 
i A.M. Pulatova oraz A. Pruszewicza), to sam fakt różności po-
działów – dyzartrii uwzględniających jej kompleksowy charakter 
jako zespołu objawów spowodowanych chorobami bądź uszko-
dzeniami neurologicznymi czy zaburzeniami w funkcjonowaniu 
mięśni apartu mowy – prowadzi do zróżnicowanej diagnozy lo-
gopedycznej i zastosowania różnych form terapii. Wpływa to na 
zróżnicowanie analizy przypadków logopedycznych i ukazuje 
niezwykłe bogactwo ich opisu.

W gąszczu różnic diagnostycznych i terapeutycznych, wyni-
kających często z wyboru kryterium podziału: etiologicznego czy 
objawowego, zróżnicowanie studiów nad odmianami – chociaż-
by dyzartrii czy afazji – rośnie w postępie geometrycznym.

Dodajmy tutaj jeszcze rzadkie schorzenia neurologiczne, jak 
arthrogrypoza wielopostaciowa czy zespół Hallervordena-Spat-
za, a obraz owego zróżnicowania objawów dyzartrycznych stanie 
się jeszcze bardziej skomplikowany. Dotyczy to również zakre-
su terapii logopedycznej, obejmującej narządy mowy tworzone 
przez układ oddechowy, aparat fonacyjny oraz artykulacyjny.

Podobnie skomplikowany obraz zaburzeń mowy tworzą 
różne typy afazji. W swoich rozważaniach logopedzi coraz czę-
ściej odnoszą terapię logopedyczną do niemowląt, a wczesna 
interwencja logopedyczna stanowi nowy, jakże istotny, dział lo-
gopedii. Sięgają również do rehabilitacji mowy osób starszych 
dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi, wśród których 
zaburzenia mowy wywołane chorobą Alzheimera czy Parkinso-
na zajmują czołową pozycję.

Ten niezwykle dynamiczny rozwój zakresu oddziaływań lo-
gopedycznych wowołuje konieczność refleksji teoretycznej nad 
diagnostyką logopedyczną, specyfiką i formami terapii, dlatego 
też kolejne rozprawy i studia poszerzają obszar zainteresowań 
logopedii jako nauki teoretycznej i praktycznej.

Nowy tom Studiów z logopedii i neurologopedii stawia sobie za 
cel przybliżenie niektórych ważnych zagadnień z tym związa-
nych, ukazanie nowych obszarów badawczych i wieloaspekto-
wości diagnozy oraz terapii logopedycznej, uwzględniających 
ową wielowymiarowość oddziaływań.
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Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego 
szczególnie często obserwowana są u noworodków 
przedwcześnie urodzonych i dzieci ze schorzeniami 
neuro logicznymi. Najczęściej są to zaburzenia mające 
postać nieprawidłowości w koordynacji ssania i poły-
kania, ulewań, krztuszenia, wymiotów oraz zaburzeń 
opróżniania żołądka. W pracy omówiono objawy klinicz-
ne zaburzeń połykania u zdrowych niemowląt, wcze-
śniaków oraz dzieci ze schorzeniami układu nerwowe-
go, metody diagnostyczne oraz lecznicze.

Sabina Więcek
specjalista chorób dzieci, 

gastroenterolog

Halina Woś
specjalista chorób dzieci

Urszula Grzybowska-
-Chlebowczyk

specjalista chorób dzieci, 
gastroenterolog
Klinika Pediatrii,  

Śląski Uniwersytet  
Medyczny, Katowice

Zaburzenia  
połykania  
u niemowląt  
i dzieci

Streszczenie

SummaryFunctional disorders of the gastro-intestinal tract are 
especially frequent in preterm neonates and children 
with neurological diseases. They are mainly manifested 
as disturbed coordination of sucking and swallowing, 
regurgition, choking, vomiting and abnormal gastric 
emptying. In this study we have discussed various clini-
cal symptoms of disturbed swallowing observed in heal-
thy infants, premature babies and children with nervo-
us system diseases as well as diagnostic methods and  
therapies.
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Zaburzeniami połykania (dysfagia) określa się utrudnione 
przechodzenie pokarmów z jamy ustnej przez przełyk do żołąd-
ka. Jeżeli tym zaburzeniom towarzyszy ból, stan taki określa się 
odynofagią. W zależności od miejsca utrudnionego pasażu roz-
różniamy dysfagię ustno-gardłową charakteryzującą się trudno-
ściami z rozpoczęciem połykania, najczęściej związaną z zabu-
rzeniami ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, 
rzadziej spowodowaną zaburzeniami motorycznymi w wyniku 
dysfunkcji górnego zwieracza przełyku.

Dysfagia przełykowa uwarunkowana jest najczęściej prze-
szkodą mechaniczną (nowotwory, zwężenia pozapalne lub po-
oparzeniowe przełyku, ale w wieku niemowlęcym może być 
związana z chorobą refluksową przełyku)1.

Przewód pokarmowy tworzy się około 3-4 tygodnia życia pło-
dowego, w kolejnych tygodniach dochodzi do rozwoju budowy 
warstwowej. Funkcje czynnościowe przewodu pokarmowego: 
połykanie, ssanie, perystaltyka przełyku pojawiają się w drugim 
trymestrze ciąży. W funkcjonowaniu przewodu pokarmowe-
go bardzo ważną rolę odgrywa enteralny układ nerwowy. Mię-
dzy 3 a 12 tygodniem życia płodowego rozwijają się komórki ner-
wowe oraz glejowe, dochodzi do powstania enteralnych zwojów 
układu nerwowego, splotu śródmięśniowego i podśluzówkowe-
go. Enteralny układ nerwowy jest odpowiedzialny za prawidło-
we funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Przełyk unerwiają 
włókna przywspółczulne oraz współczulne. Przywspółczulny 
układ nerwowy składa się z prawej oraz lewej gałązki nerwu 
błędnego. W około 80% nerw ten zawiera włókna aferentne, 
przewodzące bodźce z przełyku do ośrodkowego układu nerwo-
wego, pozostała część to eferentne włókna motoryczne. Wykaza-
no, że pomiędzy 33 a 38 tygodniem życia płodowego tylko 27% 
aktywności motorycznej przełyku przypada na prawidłową pe-
rystaltykę, pozostałe to fale jednoczasowe i zwrotne.

W obrębie przełyku wyróżnia się górny zwieracz przełyku 
(gardłowo-przełykowy) oraz dolny. Górny zwieracz przełyku 
tworzy się w 32 tygodniu życia płodowego, a u noworodka ma 
długość około 0,5-1cm. Przy urodzeniu odcinek brzuszny, który 
zarazem stanowi dolny zwieracz przełyku wynosi zaledwie kil-

1  Por. L. Paradowski, Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, Wro-
cław 2007; F. Iwańczak, Gastroenterologia Dziecięca, Wrocław 2003. 
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ka milimetrów. Jego niewydolność odgrywa ogromną rolę w pa-
togenezie choroby refluksowej przełyku.

Podstawowa funkcja przełyku polega na transporcie pokar-
mu z jamy gardłowej do żołądka. U starszych dzieci połykanie 
jest czynnością świadomie kontrolowaną, odbywającą się odru-
chowo. W mechanizmie tym ogromną rolę odgrywa pobudzenie 
receptorów jamy gardłowej, podniebienia oraz języka. Akt po-
łykania jest złożonym procesem, w jego przebiegu wyróżnia się 
4 fazy: fazę ustną – formowanie kęsa w jamie ustnej; fazę prze-
mieszczania kęsa pokarmowego do gardła; fazę gardłową oraz 
przełykową. Wpływ na ich prawidłowy przebieg mają nerwowe 
drogi czuciowe, ruchowe oraz nerwy czaszkowe.

Ośrodek połykania składa się czynnościowo z 3 elementów 
znajdujących się w obrębie rdzenia przedłużonego i mostu. Mo-
toneurony znajdują się w jądrach nerwu trójdzielnego, twarzo-
wego i podjęzykowego oraz w jądrze dwuznacznym i jądrze 
grzbietowym nerwu błędnego. Neurony czuciowe znajdują się 
głównie w jadrach pasma samotnego i tworze siatkowatym. In-
formacja czuciowa z całego przełyku do ośrodka połykania jest 
przewodzona przez nerw błędny2.

Podział dysfagii
 	 Zaburzenia fazy ustnej – zaburzenia formowania kęsa. W fa-

zie tej ogromną rolę odgrywa skoordynowana czynność warg, 
żuchwy, mięśni policzkowych, języka, podniebienia mięk-
kiego i twardego. W następstwie tej fazy dochodzi do formo-
wania kęsa pokarmu o prawidłowej wielkości i konsystencji, 
umożliwiającej jego połknięcie. Aktywacja receptorów nasady 
języka oraz tylnej ściany gardła uruchamia mechanizmy od-
ruchowe połykania w postaci skurczów mięśni. U niemowląt 
ze schorzeniami neurologicznymi może dochodzić do upośle-
dzenia koordynacji tych czynności.

 	 Zaburzenia fazy ustnej – przesunięcia kęsa pokarmowego do 
gardła. Faza ta rozpoczyna się ruchem języka ku górze i ty-
łowi z jednoczesnym jego oparciem o podniebienie twarde. 
Faza trwa poniżej 1 sekundy. Upośledzenie tej fazy u dzieci 

2  Por. J. Ryżko, J. Socha, Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzie-
ci i młodzieży, Warszawa 2004; Chantal Lau, Oral feeding in the preterm infant, 
“NeoReviews”, 2006, nr 1, s. 19; D. Buchholz, J. Bosma, M. Donner, Adaptation, 
compensation, and decompensation of the pharyngeal swallow, „Gastrointest. Radiol” 
1985, nr 10, s. 235.
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ze schorzeniami neurologicznymi doprowadza do zalegania 
pokarmu w obrębie jamy ustnej.

 	 Zaburzenia fazy gardłowej – w fazie tej ogromną rolę ogrywa 
skoordynowany skurcz mięśni gardła i języka zapobiegający 
przedostawaniu pokarmu do dróg oddechowych. Czas trwa-
nia tej fazy nie przekracza 1 sekundy. Akt ten wymaga zatrzy-
mania oddychania, zamknięcia głośni, zahamowania czynno-
ści skurczowej mięśni gardła, uniesienia i przesunięcia krtani 
do przodu. Nieprawidłowości w fazie gardłowej doprowa-
dzają do dysfagii, aspiracji pokarmu do dróg oddechowych, 
zalegania pokarmu w dołku nagłośniowym oraz zachyłkach 
gruszkowatych.

 	 Zaburzenia fazy przełykowej – faza ta wymaga skoordyno-
wania perystaltyki przełyku z jednoczesną relaksacją dolnego 
zwieracza przełyku (LES), co trwa 7-15 sekund.

Zaburzenia połykania u niemowląt  
urodzonych przedwcześnie (wcześniaki)

Niedojrzałość czynnościowa przewodu pokarmowego szcze-
gólnie często obserwowana jest u noworodków przedwcześnie 
urodzonych. Najczęściej są to zaburzenia pod postacią niepra-
widłowości w koordynacji ssania i połykania, ulewań, krztusze-
nia, wymiotów oraz zaburzeń opróżniania żołądka. Pierwsze 
odruchy ssania obserwowane są u 16-tygodniowych płodów, 
jednakże pełny skoordynowany odruch ssania występuje po 36 
tygodniu życia płodowego, wobec czego u dzieci urodzonych 
przedwcześnie dużo częściej mogą wystąpić problemy z kar-
mieniem. Dodatkowo, brak właściwej aktywności motorycznej 
sprawia, że upośledzona jest motoryka oraz mechanizm oczysz-
czania przełyku i jest on częściej narażony na refluks żołądkowo-
-przełykowy. Należy pamiętać, że właściwy przebieg żywienia 
doustnego niemowląt zależy od adekwatnego ssania, odpowied-
niego połykania, oddychania oraz koordynacji tych czynności. 
W znacznym stopniu na tę czynność wpływa również zachowa-
nie dziecka podczas karmienia, otaczające środowisko oraz po-
stawa matki i opiekunów. Żywienie jest bezpieczne, jeśli poły-
kanie zachodzi przy odpowiednim czasie zamknięcia tchawicy 
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w celu zapobieżenia przedostaniu się do niej pokarmu i aspiracji 
do płuc. Wymaga to zamknięcia w odpowiednim czasie nagło-
śni, fałdów nalewkowo-nagłośniowych i głosowych. Do aspiracji 
pokarmu może dojść przed aktem połykania, w następstwie nie-
prawidłowego zamknięcia krtani, a także po połknięciu na sku-
tek gromadzenia pokarmu w obrębie zachyłków gruszkowatych. 
Bardzo ważną rolę odgrywa połykanie w tak zwanej bezpiecz-
nej fazie połykania (początek wdechu, koniec wydechu – kiedy 
przepływ powietrza jest minimalny lub wstrzymany. Zauważo-
no, że „zdrowe” wcześniaki mogą zmieniać wzorzec ssania w za-
leżności od tempa przepływu mleka przez smoczek. Wymaga 
to zintegrowania aferentnego zwrotnego sprężenia czuciowego 
z ośrodkami odpowiedzialnymi za ssanie, połykanie i oddycha-
nie w pniu mózgu3.

Zaburzenia połykania u niemowląt

Około połowa donoszonych noworodków ma tendencje do 
ulewań w pierwszych miesiącach życia. Dolegliwość ta ustępuje 
u większości dzieci pod koniec pierwszego roku życia. U zdro-
wego noworodka i niemowlęcia mechanizm połykania (otwarcie 
górnego zwieracza przełyku, powstanie i przechodzenie fali pe-
rystaltycznej, rozluźnienie oraz skurcz dolnego zwieracza prze-
łyku) są w pełni wykształcone. Po urodzeniu doskonaleniu pod-
lega jedynie koordynacja odruchu ssania oraz połykania.

U zdrowych niemowląt prawidłowy odruch połykania charak-
teryzuje się skoordynowanym ssaniem, połykaniem i oddycha-
niem, w stosunku 1:1:1. Brak takiej koordynacji może być wcze-
snym wskaźnikiem uszkodzenia mózgu już u noworodków4.

3  Por. D. Buchholz, J. Bosma, M. Donner, Adaptation, compensation, and de-
compensation of the pharyngeal swallow, dz. cyt., s. 235; F. Bu`lock, M. Woolridge, 
J. Baum, Development of coordination of sucking, swallowing and breathing: ultra-
sound study of term and preterm infants, „Dev.Med.Child.Neurol.” 1990, nr 32, 
s. 669; C. Derkay, G. Schecher, Anatomy and physiology of pediatric swallowing dis-
orders, „Otolaryngol.Clin.North.Am.” 1998, nr 31, s. 397. 

4  Por. D. Buchholz, J. Bosma, M. Donner, Adaptation, compensation, and de-
compensation of the pharyngeal swallow, dz. cyt., s. 235.

Studia z logopedii – 2
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Zaburzenia połykania u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi

U większości dzieci z chorobami neurologicznymi obserwuje 
się trudności w karmieniu, wtórnie doprowadzające do niedoży-
wienia, niedoboru masy ciała, a w niektórych przypadkach wy-
niszczenia. Niezależnie od podstawowej choroby neurologicznej 
większość pacjentów wykazuje zaburzenia pasażu przez przewód 
pokarmowy oraz zaburzenia na poziomie odruchów regulujących 
prawidłową koordynację czynności motorycznych. Nasilenie po-
wyższych dolegliwości jest na tyle istotne, że stanowi jeden z naj-
ważniejszych czynników prowadzących do niedożywienia i postę-
pującego wyniszczenia.

Dyskineza ustno-gardłowo-przełykowa, czyli zaburzenie 
koordynacji odruchów żucia, połykania i transmisji pokarmu 
przez przełyk, występuje często zarówno u wcześniaków, jak 
i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Przyczynia się to do 
nadmiernego ślinienia, przedłużenia czasu karmienia, przyjmo-
wania zbyt małych ilości pokarmu i niedożywienia, ale także do 
przedostawania się pokarmu do układu oddechowego, co z kolei 
obok nieefektywnej wentylacji płuc dodatkowo sprzyja rozwojo-
wi nawracających infekcji dróg oddechowych.

W etiologii schorzenia podkreśla się między innymi zaburze-
nie koordynacji czynności neurowegetatywnych na poziomie 
centralnym dotyczące głównie jąder pasma samotnego, niepra-
widłowości ośrodkowej i obwodowej aktywności neuroprzekaź-
ników oraz zaburzenia powstające na drodze odruchów wazo-
-wagalnych w następstwie podrażnienia receptorów w obrębie 
ściany przewodu pokarmowego. Jak dotąd nie udało się jednak 
wykazać korelacji pomiędzy lokalizacją zmian ośrodkowych 
u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi a specyfiką obserwo-
wanej dysfunkcji układu pokarmowego.

Zaburzenia połykania są obserwowane u około 50% dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Mogą być one związane 
z zaburzeniami podczas fazy ustnej, gardłowej i/lub przełykowej 
połykania i najczęściej wynikają z nieprawidłowej kontroli ner-
wowo-mięśniowej. Z reguły im większe deficyty neurologiczne 
obserwuje się u dziecka, tym większe i częstsze trudności w kar-
mieniu i połykaniu5.

5  Por. E. Del Guidice, Cerebral Palsy and Gut Functions, „J.Pediatr.Gastroen-
terol.Nutr.” 1997, nr 25 Suppl1, s. 22; P. Hornby, T. Abrahams, Central control of 
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W wyniku obserwowanej dysfagii mogą pojawić się problemy 
w żywieniu, problemy związane z aspiracją treści pokarmowej, 
a także niedożywieniem (Tab. 1).

Tabela nr 1. Objawy dysfagii ustno-gardłowej6.

Objawy dysfagii ustno-gardłowej

1. Problemy z karmieniem
•	 wczesne problemy z karmieniem
•	 długi	czas	trwania	posiłków
•	 kaszel,	odbijania	podczas	posiłków
•	 refluks	nosowo-gardłowy
•	 duszność,	zwiększona	częstość	oddechów

2.	Aspiracja	pokarmu
•	 przewlekłe	choroby	płuc
•	 nawracające	zapalenia	płuc

3.	Niedożywienie

W diagnostyce zaburzeń połykania zawsze należy wykluczyć 
podłoże organiczne dolegliwości.

Badania diagnostyczne pomocne w diagnostyce dysfagii:
 	 badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmo-

wego z kontrastem,
 	 badanie endoskopowe,
 	 wideofluoroskopia (pozwala zapisać przebiegające w jamie 

ustnej, gardle i górnej części przełyku zjawiska mające miejsce 
podczas połykania).
Leczenie zaburzeń połykania opiera się na zapobieganiu aspi-

racji pokarmu do dróg oddechowych, następstwom niedożywie-
nia i poprawie jakości życia.

Bardzo przydatna może być pomoc logopedyczna, masaże 
oraz podawanie zagęszczonych posiłków7.

lower esophageal sphincter relaxation, „Am.J.Med.” 2000, nr 6, 108, Suppl 4a, s. 90; 
R. Veugelers, A Population-Based Study on Co-morbidity in children with severe mo-
tor and intelectual disabilities: focus on feasibility and prevalence, praca doktorska, 
Erasmus Universitet Rotterdam, 2006, s. 90.

6  L. Fishman, A. Bousvaros, Gastrointestinal issues in the child with cerebral 
palsy, „Intern.Sem.Pediatr.Gastroenterol.Nutr.” 1992, nr 2, s. 1.

7  Por. E. Del Giudice, A. Staiano, G. Capano, A. Romano, L. Florimonte, E. Miele, 
C. Ciarla, A. Campanozzi, A. Crisanti, Gastrointestinal manifestations in children with 
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Objawy kliniczne obserwowane u niemowląt i dzieci  
z zaburzeniami połykania

Ulewania u niemowląt to bierne cofanie się treści pokarmowej 
z żołądka do przełyku oraz jamy ustnej. Ulewania pojawiają się 
bardzo często u niemowląt po posiłkach, rzadko występują pod-
czas snu i w większości przypadków ustępują wraz z wiekiem 
(dojrzewanie bariery antyrefluksowej, wzrost napięcia dolnego 
zwieracza przełyku). Uważa się, że 40% zdrowych, prawidło-
wo rozwijających się niemowląt ulewa przynajmniej 1x dziennie. 
Zarówno w patomechanizmie ulewań, jak i refluksie żołądkowo-
-przełykowym podstawową rolę odgrywa niedostateczne wy-
kształcenie bariery antyrefluksowej (nieprawidłowe funkcjonowa-
nie dolnego zwieracza przełyku, skrócenie długości brzusznego 
odcinka przełyku, nieprawidłowy kąt przełykowo-żołądkowy, za-
burzenia opróżniania żołądka, upośledzone mechanizmy oczysz-
czania przełyku oraz nadwrażliwość trzewna)8.

Kryteria diagnostyczne ulewań niemowląt:
 	 ulewania powtarzają się co najmniej 2x dziennie, przez co naj-

mniej 3 tygodnie;
 	 okres niemowlęcy;
 	 brak objawów ostrzegawczych (wymioty z krwią, upośledzony 

rozwój somatyczny, zaburzenia połykania, bezdechy, objawy 
ze strony układu oddechowego – infekcje dróg oddechowych);

 	 wykluczone schorzenia neurologiczne, metaboliczne oraz scho-
rzenia organiczne przewodu pokarmowego.
Postępowanie lecznicze:

 	 odpowiednie techniki karmienia;
 	 odpowiednie ułożenie dziecka w trakcie oraz po karmieniu;
 	 przy karmieniu sztucznym stosowanie odpowiednich smoczków;
 	 prawidłowe odbijanie połkniętego powietrza w czasie i po 

karmieniu;
 	 częstsze posiłki, mniejsze objętości, podawanie posiłków za-

gęszczonych (mieszanki mleczne zagęszczone, tzw. mieszanki 
antyrefluksowe AR oraz zagęstniki np. Nutriton);

cerebral palsy, „Brain Dev.” 1999, nr 21(5), s. 307; Y. Saito, Y. Kawashima, A. Kondo, 
Dysphagia – gastroesophageal reflux complex: complications due to dysfunction of solitary 
tract nucleus-mediated vago-vagal reflex, „Neuropediatrics” 2006, nr 37, s. 115.

8  Por. L. Paradowski, Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, dz. cyt.; 
F. Iwańczak, Gastroenterologia Dziecięca, dz. cyt.; J. Ryżko, J. Socha, Zaburzenia 
czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży, dz. cyt.
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 	 farmakoterapia – leki prokinetyczne mające wpływ na moto-
rykę przełyku oraz napięcie dolnego zwieracza przełyku.
Refluks żołądkowo-przełykowy polega na samoistnym wstecz-

nym cofaniu treści pokarmowej z żołądka do przełyku, wbrew fa-
li perystaltycznej przełyku. Refluks może być zjawiskiem fizjolo-
gicznym u zdrowych niemowląt, może doprowadzać również do 
choroby refluksowej oraz powikłań. U około 1/3 dzieci ze scho-
rzeniami neurologicznymi obserwuje się współwystępowanie pa-
tologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD)9.

Do refluksu żołądkowo-przełykowego dochodzi w wyniku 
przejściowej relaksacji dolnego zwieracza przełyku i/lub nie-
odpowiedniego dostosowania się jego napięcia do zmian ci-
śnienia wewnątrzbrzusznego. Patogeneza GERD ma złożony, 
wieloczynnikowy charakter i zależy od częstości występowania 
incydentów refluksu, funkcjonowania dolnego zwieracza prze-
łyku, długości brzusznego odcinka przełyku, kąta przełykowo- 
-żołądkowego, opróżniania żołądka, mechanizmów oczyszcza-
nia przełyku, nadwrażliwości trzewnej i reakcji na incydenty 
refluksu żołądkowo-przełykowego dróg oddechowych. Dodat-
kowo przymusowa, niefizjologiczna pozycja (przykurcze mię-
śniowe, skoliozy), a także przyjmowane leki (szczególnie leki  
p/padaczkowe) mogą usposabiać do występowania tej patolo-
gii10. Obraz kliniczny refluksu żołądkowo-przełykowego może 
być bardzo różnorodny:

Typowe objawy refluksu żołądkowo-przełykowego:
 	 wymioty, ulewania po posiłkach;
 	 bóle i pieczenie w klatce piersiowej (u dzieci starszych);
 	 zgaga;
 	 zaburzenia połykania.

Nietypowe objawy refluksu żołądkowo-przełykowego:
 	 rozdrażnienie i niepokój niemowlęcia;
 	 niedokrwistość;

9  Por. Guidelines for evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in infants 
and children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition, „J.Ped.Gastroenterol.Nutr.” 2001, 32, 1; K. Fyderek, Refluks 
żołądkowo-przełykowy i ulewania u niemowląt, „Standardy Medyczne” 2007, nr 4.

10  Por. A. Gangil, A. Patwari, P. Bajaj, R. Kashyap, V. Anand, Gastroesophage-
al reflux disease in children with cerebral palsy, „Indian-Pediatr.” 2001, nr 38, s. 766; 
A. Goessler, Recurrent gastroesophageal reflux in neurologically impaired patients af-
ter fundoplication, „Acta Paediatr.” 2007, nr 96, s. 87. 
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 	 zahamowanie rozwoju somatycznego;
 	 hypoproteinemia;
 	 wymioty z krwią, smoliste stolce;
 	 objawy ze strony układu oddechowego – napady kaszlu, 

skurcz oskrzeli, oporna na leczenie astma oskrzelowa, nawra-
cające zapalenia oskrzeli i płuc, bezdechy;

 	 nagłe zgony niemowląt;
 	 objawy ze strony układu krążenia – zaburzenia rytmu serca, 

bóle zamostkowe.
Objawy alarmujące i niepokojące w przebiegu refluksu żołąd-

kowo-przełykowego:
 	 brak poprawy po leczeniu empirycznym;
 	 wymioty trwające powyżej 1 roku życia;
 	 pierwsze objawy refluksu żołądkowo-przełykowego po 6 mie-

siącu życia;
 	 wymioty z krwią, żółcią;
 	 chlustające wymioty;
 	 aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych;
 	 zaburzenia połykania;
 	 zahamowanie rozwoju somatycznego (słaby przyrost masy ciała).

Na skutek drażnienia błony śluzowej przełyku przez kwas 
solny, pepsynę, sole kwasów żółciowych oraz enzymy trzustko-
we dochodzi do jej uszkodzenia oraz wtórnie procesu zapalnego. 
Refluks żołądkowo-przełykowy może objawiać się jako zespół 
Sandiffera, a w skrajnych przypadkach może doprowadzać do 
zwężeń przełyku oraz metaplazji jelitowej (przełyku Barreta).

Powikłania refluksu żołądkowo-przełykowego:
 	 przełyk Barreta;
 	 zespół Sandifera (przymusowe ułożenie głowy sugerujące 

kręcz szyi lub epizody imitujące drgawki);
 	 zwłóknienia i zwężenia przełyku.

W codziennej praktyce bardzo ważne jest rozróżnienie pier-
wotnej i wtórnej choroby refluksowej. Wtórna choroba refluk-
sowa jest manifestacją innych chorób: metabolicznych, wad 
przewodu pokarmowego, alergii pokarmowej, schorzeń neuro-
logicznych oraz mięśniowych11.

11  Por. A. Gangil, A. Patwari, P. Bajaj, R. Kashyap, V. Anand, Gastroesopha-
geal reflux disease in children with cerebral palsy, dz. cyt., s. 766-770; A. Goessler, 
Recurrent gastroesophageal reflux in neurologically impaired patients after fundopli-
cation, dz. cyt., s. 87. 
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Alergia pokarmowa jest narastającym problemem u dzieci 
w wieku niemowlęcym, rozpoznaje się ją u 3-8% dzieci w tym 
przedziale wiekowym. Najczęstszym alergenem są białka mle-
ka krowiego oraz białka jaja kurzego. W obrazie klinicznym 
mogą występować nawracające wymioty, biegunki oraz nie-
dobór masy ciała. Część autorów podkreśla związek pomiędzy 
częstszym występowaniem refluksu żołądkowo-przełykowego 
u niemowląt i dzieci z rozpoznaną alergią pokarmową. Włącze-
nie diety eliminacyjnej w tym przypadku powoduje ustąpienie 
objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Większość dzieci 
z udowodnioną alergią na białka mleka krowiego nabywa tole-
rancji na to białko ok. 3 roku życia (szczególnie te, u których za 
objawy chorobowe odpowiadają patogenetyczne mechanizmy 
nie–IgE-zależne)12.

Diagnostyka refluksu żołądkowo-przełykowego:
 	 Obraz kliniczny (wywiad, badanie fizykalne).
 	 Badanie 24-godzinnej pH-metrii. Charakteryzuje się dużą czu-

łością oraz swoistością. Badanie polega na pomiarze pH w 1/3 
dolnego przełyku przez co najmniej 18 godzin, w tym całą 
noc. U dziecka zakłada się przeznosowo sondę, która posiada 
elektrodę umożliwiającą pomiar pH treści przełyku. Ocenia 
się czas trwania pH<4,0, ilość incydentów kwaśnego refluksu 
żołądkowo-przełykowego, ilość incydentów kwaśnego refluk-
su żołądkowo-przełykowego trwających powyżej 5 minut, 
czas trwania najdłuższych incydentów kwaśnego refluksu żo-
łądkowo-przełykowego.

 	 Impedancja – możliwość diagnostyki refluksu żołądkowo-
-przełykowego zarówno kwaśnego, jak i alkalicznego.

 	 Badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego z kontrastem. Pomocne w diagnostyce wad przewodu 
pokarmowego (zwężenia, wady anatomiczne), achalazji prze-
łyku. Mało przydatne w diagnostyce refluksu – kontrast bar-
dzo szybko przechodzi przez przełyk, a spożycie barytu czę-
sto u małych niemowląt może wywoływać odruch wymiotny. 
Badanie charakteryzuje się niską czułością oraz swoistością.

 	 Manometria przełyku – ocena górnego oraz dolnego zwiera-
cza przełyku, ocena trzonu przełyku.

12  Por. H. Sampson, Update on food allergy, „J. Allergy. Clin.Immunol.” 2004, 
nr 113, s. 805. 
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 	 Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego – umożliwia ocenę zmian morfologicznych w przełyku 
powstałych w następstwie refluksu żołądkowo-przełykowego 
(zapalenie przełyku, zwężenia, owrzodzenia, przetoki, prze-
łyk Barreta).

 	 Badanie scyntygraficzne – pomocne, gdy na skutek refluksu 
żołądkowo-przełykowego dochodzi do zarzucania treści po-
karmowej do dróg oddechowych. Pacjent spożywa pokarm 
z radioizotopem, następnie przez około godzinę dziecko prze-
bywa pod gamma kamerą i ocenia się incydenty refluksu żo-
łądkowo-przełykowego. Badanie po 24 godzinach umożliwia 
stwierdzenie obecności znacznika nad polami płucnymi, co 
potwierdza zarzucanie pokarmu do dróg oddechowych.
Niezależnie od ośrodkowej etiologii zaburzenia koordynacji 

gardłowych odruchów obronnych dyskineza ustno-gardłowo-
-przełykowa pozostaje w ścisłym związku z chorobą refluksową 
przełyku. Najwięcej badań dotyczących częstości występowania 
GERD w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą układu nerwo-
wego przeprowadzono u dzieci z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym, u których częstość występowania tej patologii szacuje się 
na 61-96%. Jakkolwiek odpływ żołądkowo-przełykowy jest zja-
wiskiem fizjologicznym w populacji niemowląt, u pacjentów ze 
znacznymi deficytami neurologicznymi utrzymuje on się w wie-
ku poniemowlęcym i nierzadko przebiega skrycie, prowadząc do 
wystąpienia poważnych powikłań, takich jak nadżerki przełyku, 
przełyk Barretta czy krwawienia z górnego odcinka przewodu 
pokarmowego.

Objawy mogą być bardzo typowe, jak ulewania, wymioty. 
Czasami jednak może mieć miejsce przebieg skryty i skąpoobja-
wowy. Pierwszym objawem może być krwawienie z górnego od-
cinka przewodu pokarmowego, anemizacja, brak apetytu, słaby 
przyrost masy ciała, niepokój dziecka czy też objawy ze strony 
dróg oddechowych. Czasami refluks żołądkowo-przełykowy 
wykrywany jest przypadkowo, dopiero w badaniach diagno-
stycznych (24-godzinne badanie pH-metryczne, endoskopia gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego, scyntygrafia).

Leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego:
1. Leczenie ułożeniowe
 	 Pozycja uniesiona pod kątem 30 stopni. Pozycja ułożeniowa 

na brzuchu zmniejsza liczbę incydentów refluksu żołądkowo- 
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-przełykowego. Jednakże ze względu na zwiększone ryzyko na-
głej śmierci łóżeczkowej nie zaleca się tej pozycji u niemowląt.

2. Leczenie dietetyczne
 	 Zagęszczanie posiłków. W miarę zagęszczania posiłków 

wzrasta ich lepkość – pokarmy takie trudniej cofają się z żo-
łądka do przełyku. Do zagęszczania można używać kleiku 
ryżowego, mączki z ziaren chlebowca świętojańskiego, 
skrobii bogatej w amylopektynę (Nutriton – zagęstnik, Be-
bilon AR, Nan AR). Dodatek kleiku ryżowego podwyższa 
wartość energetyczną posiłków, co u dzieci z niedoborami 
masy ciała może mieć korzystne działanie. W wielu bada-
niach wykazano, że zagęszczanie mieszanek mlecznych 
zmniejsza częstotliwość i nasilenie refluksu żołądkowo- 
-przełykowego u niemowląt. Z drugiej strony produkty te 
mogą dłużej przebywać w żołądku, co może sprzyjać re-
fluksowi poposiłkowemu.

 	 Posiłki powinny być przyjmowane w mniejszych objęto-
ściach, lecz częściej. Obfity posiłek sprzyja zmniejszaniu 
napięcia LES poprzez mechanizm odruchowy wywołany 
rozciąganiem dna żołądka. Z drugiej strony zwiększenie 
częstości karmień zwiększa liczbę refluksów żołądkowo-
-przełykowych. Zaleca się podawanie mieszanek, które 
krótko przebywają w żołądku – dieta wysokowęglowoda-
nowa i niskotłuszczowa. Część autorów uważa, że u dzie-
ci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku poniżej 
3 lat szybsze opróżnianie żołądka obserwuje się po mie-
szankach serwatkowych niż kazeinowych. U wcześniaków 
lepsze opróżnianie żołądka obserwuje się po mieszankach 
zawierających tłuszcze MCT.

3. Leczenie farmakologiczne
 	 Prokinetyki – powodują wzrost amplitudy skurczów mię-

śniówki gładkiej, wzrost kurczliwości odźwiernika, a w na-
stępstwie przesuwanie treści pokarmowej do dalszych 
odcinków przewodu pokarmowego. Metoclopramid ma 
wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, może wywoływać 
objawy pozapiramidowe i nie jest zalecany w leczeniu cho-
roby refluksowej u dzieci. Cisaprid zwiększa wydzielanie 
acetylocholiny we włóknach presynaptycznych, pobudza 
motorykę przełyku, zwiększa napięcie dolnego zwiera-
cza przełyku. Jednak ze względu na możliwe działanie 
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proarytmogenne przed włączeniem konieczne jest wyko-
nanie badania EKG oraz wykluczenie zespołu long QT.

 	 Leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego – blokery 
receptora histaminowego H2 oraz inhibitory pompy proto-
nowej. Hamują wydzielanie kwasu solnego przez komórki 
okładzinowe żołądka, co zmniejsza odczyn kwaśny zarzu-
canej do przełyku treści żołądkowej. Zmniejsza się działa-
nie drażniące oraz uszkadzające w obrębie błony śluzowej  
przełyku.
U większości niemowląt zastosowane leczenie ułożeniowe, 

dietetyczne oraz farmakologiczne przynosi efekty oraz ustąpienie 
dolegliwości. Jednakże u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi 
leczenie farmakologiczne, dietetyczne może być mało skuteczne. 
Dzieci te często kwalifikowane są do leczenia operacyjnego, po-
przedzonego badaniami oceniającymi nie tylko istnienie i nasi-
lenie refluksu żołądkowo-przełykowego, ale również konieczna 
jest ocena opróżniania żołądkowego (scyntygrafia, rtg z kontra-
stem). W przypadku współwystępowania zaburzeń opróżnia-
nia żołądka konieczne jest przeprowadzenie równoczasowego 
zabiegu fundoplikacji i/lub pyloroplastyki. Goessler w swojej 
publikacji twierdzi, że występowanie refluksu żołądkowo- 
-przełykowego u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi po za-
biegu fundoplikacji jest związane ze stwierdzaną już w okresie 
przedoperacyjnym dystrofią13.

Wskazaniami do leczenia chirurgicznego refluksu żołądkowo-
-przełykowego są również incydenty bezdechów, objawy ze stro-
ny dróg oddechowych, zmiany organiczne przełyku (zwężenia, 
przełyk Barretta)14.

Zespół przeżuwania u niemowląt – zaburzenie czynnościowe 
polegające na zamierzonym, nawykowym zarzucaniu pokarmu 
z żołądka do jamy ustnej i ponownym przeżuwaniu.

Kryteria diagnostyczne:
 	 objawy występują przez okres co najmniej 3 miesięcy;
 	 niemowlęta w wieku 3-8 miesięcy;

13  Por. A. Goessler, Recurrent gastroesophageal reflux in neurologically impaired 
patients after fundoplication, dz. cyt., s. 87. 

14  Por. F. Iwańczak, Gastroenterologia Dziecięca, dz. cyt.; Guidelines for evaluation 
and treatment of gastroesophageal reflux in infants and children: recommendations of the 
North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, dz. cyt., s. 1; K. Fy-
derek, Refluks żołądkowo-przełykowy i ulewania u niemowląt, dz. cyt., s. 446-450.



Zaburzenia połykania u niemowląt i dzieci   27

 	 brak efektu po zastosowaniu leczenia charakterystycznego dla 
refluksu żołądkowo-przełykowego;

 	 brak objawów podczas snu.
Leczenie polega na zapewnieniu niemowlęciu obecności sty-

mulującego otoczenia i dobrego kontaktu z otoczeniem.
Zaburzenia opróżniania żołądka częściej niż populacyjnie wy-

stępujące u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi mogą mieć 
bardzo złożony patomechanizm i sprawiać ogromne trudno-
ści terapeutyczne. Prawidłowa funkcja motoryczna żołądka jest 
procesem złożonym, zależy od aktywności motorycznej żołądka 
oraz dwunastnicy, aktywności neurotransmiterów oraz entero-
hormonów (motylina, neurotensyna, serotonina, gastryna, cho-
lecystokinina, naczynioaktywny peptyd jelitowy oraz wiele in-
nych). Wpływ na opróżnianie żołądkowe ma spożywana dieta: 
zawartość tłuszczy hamuje opróżnianie żołądka, pokarm płynny 
bardzo szybko jest transportowany do dalszych odcinków prze-
wodu pokarmowego. W postawieniu rozpoznania pomocne są: 
badanie scyntygraficzne, radiologiczne górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego, usg, badanie endoskopowe oraz badanie 
elektrogastrografii15.

Niedożywienie jest następstwem nieprawidłowej proporcji 
pomiędzy podażą substancji odżywczych a zapotrzebowaniem 
aktualnym i możliwościami metabolicznymi organizmu. Wpływ 
na stopień odżywienia mają zwiększone zapotrzebowanie biał-
kowo-energetyczne, towarzyszące zaburzenia trawienia i/lub 
wchłaniania czy też zwiększone straty. Pośród dzieci hospitalizo-
wanych na oddziałach pediatrycznych u około 15-20% stwierdza 
się niedożywienie różnego stopnia. Procent ten jest wyższy po-
śród pacjentów hospitalizowanych z przyczyn neurologicznych 
i obejmuje 20-30%. Ale również w tej grupie pacjentów może wy-
stępować nadwaga/otyłość u 8-24%.

Niedożywienie jest niezależnym, proporcjonalnym do stop-
nia nasilenia i równocześnie najsilniejszym, oprócz niewydolno-
ści narządowej, czynnikiem ryzyka wystąpienia innych chorób, 
powikłań leczenia, a również pogarszania stanu psychicznego 
i śmierci chorego. Wcześniaki stanowią ponad 40% pacjentów 
obserwowanych w poradniach zaburzenia odżywienia.

15  Por. L. Paradowski, Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego,  
dz. cyt.; J. Ryżko, J. Socha, Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci 
i młodzieży, dz. cyt.
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Również w grupie pacjentów ze schorzeniami neurologiczny-
mi częściej niż w zdrowej populacji obserwuje się występowa-
nie próchnicy zębów. Jest to prawdopodobnie związane z: nie-
prawidłowymi procesami żucia i połykania, zaleganiem resztek 
pokarmowych w jamie ustnej, nieprawidłowym oczyszczaniem 
jamy ustnej oraz nieprawidłową podażą makro i mikroelemen-
tów w codziennej diecie, a także może być związane z refluksem 
żołądkowo-przełykowym16.

Leczenie żywieniowe

Żywienie dojelitowe stanowi najbardziej fizjologiczną formę 
żywienia, ma ono wpływ troficzny na błonę śluzową przewodu 
pokarmowego, stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych, 
enterohormów oraz wpływa na motorykę przewodu pokarmo-
wego. Przyczyny niedożywienia często pozostają nierozpozna-
ne, a także niewłaściwie leczone. Objawy niedożywienia mogą 
być niezauważone w następstwie deformacji układu kostnego, 
przykurczów, zaników mięśniowych i zaburzeń ruchu.

Żywienie dojelitowe poza drogą fizjologiczną, może być za-
pewnione dzięki założonym czasowo dostępom do przewodu po-
karmowego za pomocą zgłębników (sondy dożołądkowe), prze-
zskórnych endoskopowych gastro/jejunostomii lub założonych 
chirurgicznie stomii. Warunkiem koniecznym do prowadzenia 
żywienia enteralnego jest wydolność motoryczna, enzymatyczna 
i absorpcyjna przewodu pokarmowego. Długotrwałe stosowanie 
sond dożołądkowych może doprowadzać do odleżyn i stanów za-
palnych nosogardła, przełyku i żołądka. Niebezpieczeństwa mogą 
wynikać również z przemieszczenia się końcówki zgłębnika do 
przełyku i zachłyśnięcia. Jeżeli przewidujemy, że ten sposób od-
żywiania będzie dłuższy niż 3 miesiące zaleca się założenie drogą 
endoskopową lub chirurgiczną gastrostomii/jejunostomii.

Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest zabiegiem 
mało inwazyjnym, ma zastosowanie, gdy proces enteralnego 

16  Por. M. Dahl, M. Gebre-Medhin, Feeding and nutritional problems in children 
with cerebral palsy and myelomeningocoele, „Acta Paediatr.” 1993, nr 82(10), s. 816;  
B. Rogers, Feeding method and health outcomes of children with cerebral palsy, „J.Pediatr.” 
2004, nr 145 (2suppl), s. 28; A. Gangil, A. Patwari, S. Aneja, B. Ahuja, V. Anand, Feed-
ing problems in children with cerebral palsy, „Indian.Pediatr.” 2001, nr 38(8), s. 839. 
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leczenia żywieniowego wymaga długotrwałego stosowania: 
miesiące, lata. Głównymi wskazaniami do założenia PEG-u 
w pediatrii są neurogenne zaburzenia połykania, ssania, żucia 
uniemożliwiające fizjologiczny sposób żywienia. Warunkiem 
założenia PEG-u jest drożność przełyku i połączenia żołądkowo-
-przełykowego oraz brak refluksu żołądkowo-przełykowego17.

W żywieniu enteralnym dzieci ze schorzeniami neurologicz-
nymi w zależności od stanu ogólnego i współistniejących innych 
chorób można stosować diety zwykłe (miksowane), diety poli-
meryczne, hydrolizaty białkowe lub diety elementarne (hydroli-
zaty aminokwasów).

Dodatkowo konieczne jest zapewnienie dobowego zapotrze-
bowania energetycznego oraz na poszczególne składniki pokar-
mowe. Bardzo pomocne w zapewnieniu prawidłowej podaży 
energetycznej są produkty polimeryczne bogatokaloryczne (Nu-
tridrinki, Nutrison standard, Nutrison Energy, Nutrini, Clinu-
tren, Peptamen).

Trwają badania nad zastosowaniem u dzieci ze schorzeniami 
neurologicznymi mieszanek wzbogaconych w argininę (wpływa 
ona na układ immunologiczny, jej zwiększone zużycie obserwo-
wano w urazach wielonarządowych, posocznicach, przy przewa-
dze procesów katabolizmu) i/lub glutaminę (jest ona prekursorem 
nukleotydów, wpływa na procesy regeneracyjne błony śluzowej 
przewodu pokarmowego oraz ma działanie immunomodulujące).

Ponadto u dzieci ze znacznym niedożywieniem do diety podsta-
wowej, którą otrzymują, można dodawać hydrolizaty węglowoda-
nów (mieszanka maltodekstryn, maltozy i glukozy, np. Fantomalt) 
lub przy znacznych niedoborach białkowych (dietę cząsteczkową 
o wysokiej zawartości białka i wapnia (np. Protifar)18.

17  Por. K. Dwyer, D. Watts, J. Thurber, R. Benoit, S. Fakhry, Percutaneus en-
doscopic gastrostomy: the preferred method of elective feeding tube placement in trauma 
patients, „J.Trauma” 2002, nr 52(1), s. 26; G. Wadie, T. Lobe, Gastroesophageal re-
flux disease in neurologically impaired children: the role of the gastrostomy tube, „Se-
min.Laparosc.Surg.” 2002, nr 9(3), s. 180; E. Valletta, G. Angelini, A. Castagnini, 
E. Fontana, R. Piccoli, M. Schmitz, D. Ulmi, Feeding neurologically disabled children 
with dysphagia: the role for gastrostomy, „Pediatr.Med.Chir.” 2004, nr 26(2), s. 112. 

18  Por. A. Campanozzi, G. Capano, E. Miele, A. Romano, Impact of malnutri-
tion on gastrointestinal disorders and gross motor abilities in children with cerebral 
palsy, „Brain.Dev.” 2007, nr 29(1), s. 25; S. Hogan, Energy requirements of children 
with cerebral palsy, „Can.J.Diet.Pract.Res.” 2004, nr 65(3), s. 124. 



30 Sabina Więcek, Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Bibliografia

Buchholz D., Bosma J., Donner M., Adaptation, compensation, and 
decompensation of the pharyngeal swallow, „Gastrointest. Radiol.” 
1985, nr 10.

Bu`lock F., Woolridge M., Baum J., Development of coordination of 
sucking, swallowing and breathing: ultrasound study of term and 
preterm infants, „Dev.Med.Child.Neurol.” 1990, nr 32.

Campanozzi A., Capano G., Miele E., Romano A., Impact of mal-
nutrition on gastrointestinal disorders and gross motor abilities in 
children with cerebral palsy, „Brain.Dev.” 2007, nr 29(1).

Chantal Lau, Oral feeding in the preterm infant, „NeoReviews,” 
2006, nr 1.

Dahl M., Gebre-Medhin M., Feeding and nutritional problems in 
children with cerebral palsy and myelomeningocoele, „Acta Pa-
ediatr.” 1993, nr 82(10).

Derkay C., Schecher G., Anatomy and physiology of pediatric swallo-
wing disorders, „Otolaryngol.Clin.North.Am.” 1998, nr 31.

Del Guidice E., Cerebral Palsy and Gut Functions, „J.Pediatr.Ga-
stroenterol.Nutr.” 1997, nr 25 Suppl1.

Del Giudice E., Staiano A., Capano G., Romano A., Florimonte 
L., Miele E., Ciarla C., Campanozzi A., Crisanti A., Gastrointe-
stinal manifestations in children with cerebral palsy, „Brain Dev.” 
1999, nr 21(5).

Dwyer K., Watts D., Thurber J., Benoit R., Fakhry S., Percutaneus 
endoscopic gastrostomy: the preferred method of elective feeding tube 
placement in trauma patients, „ J.Trauma” 2002, nr 52(1).

Fishman L., Bousvaros A., Gastrointestinal issues in the child with ce-
rebral palsy, „Intern.Sem.Pediatr.Gastroenterol.Nutr.” 1992, nr 2.

Fyderek K. Refluks żołądkowo-przełykowy i ulewania u niemowląt, 
„Standardy Medyczne” 2007, nr 4.

Guidelines for evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in 
infants and children: recommendations of the North American So-
ciety for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, „J.Ped.Gastro-
enterol.Nutr.” 2001, 32.

Gangil A., Patwari A., Bajaj P., Kashyap R., Anand V., Gastroeso-
phageal reflux disease in children with cerebral palsy, „Indian-Pe-
diatr.” 2001, nr 38.

Gangil A., Patwari A., Aneja S., Ahuja B., Anand V., Feeding problems 
in children with cerebral palsy, „Indian.Pediatr.“ 2001, nr 38(8).



Zaburzenia połykania u niemowląt i dzieci   31

Goessler A. Recurrent gastroesophageal reflux in neurologically im-
paired patients after fundoplication, „Acta Paediatr.” 2007, nr 96.

Hogan S., Energy requirements of children with cerebral palsy, 
„Can.J.Diet.Pract.Res.“ 2004, nr 65(3).

Hornby P., Abrahams T., Central control of lower esophageal sphinc-
ter relaxation, „Am.J.Med.” 2000, nr 6, 108, Suppl 4a.

Iwańczak F., Gastroenterologia Dziecięca, Wrocław 2003.
Paradowski L., Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, 

Wrocław 2007.
Rogers B., Feeding method and health outcomes of children with cere-

bral palsy, „J.Pediatr.” 2004, nr 145(2suppl).
Ryżko J., Socha J., Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego 

u dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.
Saito Y., Kawashima Y., Kondo A., Dysphagia – gastroesophageal re-

flux complex: complications due to dysfunction of solitary tract nuc-
leus-mediated vago-vagal reflex, „Neuropediatrics” 2006, nr 37.

Sampson H., Update on food allergy, „J. Allergy. Clin.Immunol.” 
2004, nr 113.

Veugelers R., A Population-Based Study on Co-morbidity in children with 
severe motor and intelectual disabilities: focus on feasibility and preva-
lence, praca doktorska, Erasmus Universitet Rotterdam 2006.

Wadie G., Lobe T., Gastroesophageal reflux disease in neurologically 
impaired children: the role of the gastrostomy tube, „Semin.Lapa-
rosc.Surg.” 2002, nr 9(3).

Valletta E., Angelini G., Castagnini A., Fontana E., Piccoli R., 
Schmitz M., Ulmi D., Feeding neurologically disabled children 
with dysphagia: the role for gastrostomy, „Pediatr.Med.Chir.“ 
2004, nr 26(2).





Summary

Mirosław Michalik

Uniwersytet Pedagogiczny 
Kraków

„Gramatyka  
wewnętrzna”  
a kompetencja  
składniowa  
osób  
upośledzonych  
umysłowo

StreszczenieW artykule zaprezentowano sposób wykorzystania 
teorii tzw. „języka wewnętrznego” do opisu kompetencji 
składniowej osób upośledzonych intelektualnie. Ocena 
„języka wewnętrznego”, będącego rzeczywistością umy-
słową, jest możliwa tylko dzięki „gramatyce wewnętrz-
nej”, odpowiadającej podświadomemu mechanizmowi 
umysłowemu determinującemu umiejętność składania 
elementów językowych. Przeprowadzony eksperyment, 
wykorzystujący nowo ukute formy czasownikowe, 
„elementy wskaźnikowe”, wykazał, iż osoby lekko upo-
śledzone umysłowo tylko w około 30% przypadków są 
w stanie generować poprawne konstrukcje składniowe.

The article presents the way in which the so-called ‘inter-
nal language’ theory is used to describe the syntactic com-
petence of the mentally-handicapped. The valuation of the 
‘internal language’, which is a mental reality, is only possible 
thanks to the ‘internal grammar’ – a subconscious mental me-
chanism responsible for putting together the language items. 
The conducted experiment, which made use of a newly-co-
ined verb forms – the ‘indicative elements,’ showed that the 
people with a slight mental handicap were able to generate 
the proper syntactic constructions in only 30% of all cases.

Studia z logopedii – 3
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Dwa sposoby interpretowania języka i jego teorii

Tradycyjnie przez gramatykę rozumie się naukę o środkach 
morfologicznych i syntaktycznych języka. W ujęciach szerszych 
termin ten oznacza pełny, kompletny opis danego języka. Tym 
samym w skład gramatyki wchodzą: fonetyka z fonologią, mor-
fologia, składnia, leksykologia i semantyka1. Suplementem do tak 
interpretowanej gramatyki (gramatyk poszczególnych języków) 
jest zaproponowana przez Noama Chomsky’ego gramatyka uni-
wersalna (Universal Grammar – UG), będąca twórczym aspektem 
kompetencji językowej2. Z jednej strony gramatyka uniwersalna 
(UG), stanowiąc indeks reguł, nakłada ograniczenia gramatykom 
języków naturalnych, z drugiej – jawi się jako teoria genetycznie 
zdeterminowanego mechanizmu nabywania języka. Mechanizm 
ów, stanowiąc składnik umysłu ludzkiego, jest wrodzony. Dzię-
ki niemu, poprzez interakcję i konfrontację z materiałem języko-
wym, możliwe jest nabywanie danego języka3.

Wraz z przyjęciem pojęcia „gramatyka uniwersalna”, ko-
niecznym stało się wyodrębnienie kolejnych terminów. W opo-
zycji do pojęcia „język zewnętrzny”, tzw. E-język (externalized 
language), posłużono się terminem „język wewnętrzny”, „zin-
ternalizowany”, tzw. I-języka (internalized language). Pojęciami 
o znaczeniach zbliżonych dla wyżej wymienionych są z jednej 

1  Por. K. Polański, Gramatyka, w: Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbań-
czyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 100; K. Polański, Gramatyka, w: Ency-
klopedia językoznawstwa ogólnego, red. tenże, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999, 
s. 208.

2  Por. N. Chomsky, Zagadnienia teorii składni, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 17-21; P. Stalmaszczyk, Koncepcje „języka” i „gra-
matyki” w gramatyce generatywnej i w semantyce pojęciowej, w: Metodologie ję-
zykoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. tenże, Łódź 2006, s. 74. Kompetencja 
językowa to najważniejsze pojęcie wprowadzone do gramatyki generatywno-
-transformacyjnej przez N. Chomsky’ego. Główne składniki tego pojęcia to: 
1) kreatywność, czyli zdolność tworzenia nowych zdań ze skończonego zbio-
ru elementów; 2) gramatyczność – poprawność formalna uwidaczniająca się 
w procesie budowania zdań; 3) akceptabilność – zdolność użytkownika języ-
ka do uznawania wypowiedzi za zgodną z obowiązującą normą, tj. popraw-
ną; 4) interioryzacja, będąca procesem nieuświadamianego opanowywania 
ojczystego języka (S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, w: Zaburzenia 
mowy, red. tenże, Lublin 2002, s. 13).

3  P. Stalmaszczyk, Koncepcje „języka” i „gramatyki” w gramatyce i w sematyce 
pojęciowej”, dz. cyt., s. 74.
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strony „gramatyka zewnętrzna”, z drugiej – „gramatyka we-
wnętrzna”4.

„Gramatyka zewnętrzna” jest – zgodnie z propozycją Pawła 
Mecnera – „zbiorem reguł, zwykle w formie podręcznika, zbio-
rem uzyskanym na podstawie obserwacji wybranych tekstów 
języka naturalnego”5. Z kolei za N. Chomskim możemy powie-
dzieć, iż „z tej perspektywy teoretycznej gramatyka to zbiór 
twierdzeń opisowych dotyczących E-języka, realnych bądź po-
tencjalnych zdarzeń językowych (być może z uwzględnieniem 
kontekstu ich użycia lub zawartości semantycznej). W katego-
riach technicznych gramatykę można określić jako funkcję, która 
przelicza elementy E-języka”6. „Język zewnętrzny”, swym zakre-
sem znaczeniowym pokrywając się w znacznym stopniu z parol 
de Saussure’a7, jest „zdefiniowany jako nieskończony zbiór zdań 
określanych i ograniczanych przez konwencje społeczne”8. Z ko-
lei interesująca nas najbardziej składnia, jako dział „gramatyki 
zewnętrznej”, opisuje części zdania, klasyfikuje wypowiedzenia 
i opisuje związki zdaniowe.

„Gramatykę zewnętrzną E” sytuuje się od czasów rozwoju gra-
matyki transformacyjno-generatywnej w opozycji do „gramatyki 
wewnętrznej I” (intern), która jest naturalną wiedzą każdego rodzi-
mego użytkownika języka na temat zasad budowania zdań grama-
tycznie poprawnych9. Tak rozumiana gramatyka stawia sobie za 
cel opis immanentnej kompetencji idealnego użytkownika języka10. 

4  Por. N. Chomsky, Koncepcje języka, w: Noama Chomsky’ego próba rewolucji 
naukowej, t. 2, Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, wybór K. Rosner, 
Warszawa 1996, s. 37-72; N. Chomsky, Lingwistyka i dziedziny pokrewne: osobisty 
punkt widzenia, w: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej, t. 2, Generatywny 
program badań nad ludzkim umysłem, wybór K. Rosner, Warszawa 1996, s. 3-35.

5  P. Mecner, Elementy gramatyki umysłu, Kraków 2005, s. 33.
6  N. Chomsky, Koncepcje języka, dz. cyt., s. 41-42.
7  Za A. Heinzem można przyjąć, iż „na pojęcie mowy (langage) składa-

ją się jej dwa aspekty: język (langue) i mówienie (parole) (…), chodziło [przy 
tym] w pierwszym rzędzie o odróżnienie: języka jako zjawiska społecznego 
i abstrakcyjnego oraz mówienia jako zjawiska jednostkowego i konkretnego” 
(A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, s. 240).

8  P. Stalmaszczyk, Koncepcje „języka” i „gramatyki” w gramatyce generatywnej  
i w sematyce pojęciowej, dz. cyt., s. 75.

9  Por. P. Mecner, Elementy gramatyki umysłu, dz. cyt., s. 33.
10  Por. N. Chomsky, Zagadnienia teorii składni, Wrocław–Warszawa–Kra-

ków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 17.
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Pojęcie „gramatyki wewnętrznej I” odnosić należy wobec tego do 
wyniku działań podświadomego mechanizmu umysłowego od-
powiedzialnego za składanie elementów językowych. Uprasz-
czając, można stwierdzić, iż „gramatyka wewnętrzna” stanowi 
teorię „zinternalizowanego” języka wewnętrznego, będącego 
rzeczywistością umysłową i wiedzą, a istniejącego w umyśle 
idealnego użytkownika języka i odpowiadającego za opanowa-
nie języka ojczystego11. Dążąc do większej precyzji, należy pod-
kreślić, że zdolność językowa, wyuczalność języka (learnability), 
jest odrębnym systemem umysłu (mózgu). Jej stan początko-
wy, pomijając przypadki niedokształcenia lub braku sprawno-
ści percepcyjnych człowieka, jest wspólny dla wszystkich ludzi. 
Następnie – na co zwraca uwagę N. Chomsky, a czego nie do-
strzegają jego krytycy wyrośli w duchu konstruktywistycznych 
koncepcji tłumaczących akwizycję języka – „pod wpływem od-
powiedniego doświadczenia zdolność językowa przechodzi ze 
stanu S0 do względnie stałego stanu SS, który ulega (…) jedynie 
marginalnym modyfikacjom”12. Osiągnięty, względnie stały stan 
SS zawiera zinternalizowany „język wewnętrzny”13. Według 
N. Chomsky’ego, uniwersalna gramatyka jest teorią początkowe-
go stanu zdolności językowej S0, poszczególne zaś gramatyki są 
teoriami różnych języków wewnętrznych. Uniwersalna gramaty-
ka dociera do wrodzonych, biologicznie narzuconych zasad, bę-
dących jednym ze składników ludzkiego umysłu14. Częścią takiej 
gramatyki jest składnia, będąca w takim ujęciu synonimem gra-
matyki i pozwalająca na analizę z jednej strony stanu początko-
wego zdolności językowej S0, z drugiej – względnie stałego stanu 
SS. Można założyć, iż wykorzystanie jej instrumentarium umożli-
wi analizę akwizycji języka między stanem S0, a stanem SS. Jej kie-
runek pokrywać się będzie z ontogenezą dziecka. Tak rozumiana 
składnia – na co zwraca uwagę P. Mecner – pozwoli na „wnik-
nięcie w strukturę ludzkiego umysłu za pośrednictwem badań 

11  Por. P. Stalmaszczyk, Koncepcje „języka” i „gramatyki” w gramatyce genera-
tywnej i w sematyce pojęciowej, dz. cyt., s. 75. 

12  N. Chomsky, Koncepcje języka, dz. cyt., s. 47.
13  Stan stały SS zawiera dwa składniki: 1) zawartość stanu początkowego S0 

oraz 2) składnik specyficzny dla danego języka. Można je próbować rozróżniać, 
choć prawdopodobnie przenikają się one wzajemnie (N. Chomsky, Koncepcje ję-
zyka, dz. cyt., s. 47).

14  Por. N. Chomsky, Koncepcje języka, dz. cyt., s. 47.
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nad językami naturalnymi”15. Konkretyzując, można przyjąć, iż 
składnia to podświadomy mechanizm układania (składania) ele-
mentów językowych16.

Porównując dwa sposoby interpretowania języka i jego teorii, 
można wyodrębnić następujące opozycje:
1. „Język zewnętrzny” to zbiór zdań determinowany konwencja-

mi społecznymi, z kolei „język wewnętrzny” jest rzeczywisto-
ścią umysłową, wiedzą odpowiedzialną za akwizycję języka.

2. „Gramatyka zewnętrzna” jest zbiorem twierdzeń opisowych 
dotyczących „języka zewnętrznego”, funkcją przeliczającą je-
go elementy; „gramatyka wewnętrzna” to teoria „języka we-
wnętrznego”, którą odnosić należy do działań podświadome-
go mechanizmu umysłowego odpowiedzialnego za składanie 
elementów językowych.

3. Składnia, będąca działem „gramatyki zewnętrznej”, opisuje 
zdania, klasyfikuje wypowiedzenia i opisuje związki zdanio-
we; składnia interpretowana w sposób zinternalizowany ja-
wi się jako podświadomy mechanizm składania elementów 
językowych, umożliwiający wniknięcie w strukturę ludzkie-
go umysłu.

Strukturalistyczny paradygmat opisu języka  
a potrzeby diagnozy w przypadku oligofazji

Dotychczasowe próby opisu języka osób dotkniętych oligo-
fazją, czyli „zaburzeniami mowy występującymi u dzieci i osób 
dorosłych upośledzonych umysłowo”17 wpisują się w nurt ba-
dań wyżej wyodrębnionego „języka zewnętrznego”. Analizy 
umiejętności językowych osób upośledzonych dokonywane by-
ły z wykorzystaniem osiągnięć „gramatyki zewnętrznej”. Pró-
by oceny umiejętności językowych osób upośledzonych umy-
słowo, prowadzone zazwyczaj w zgodzie z paradygmatem 
strukturalistycznym, kładły nacisk przede wszystkim na sferę 

15  P. Mecner, Elementy gramatyki umysłu, dz. cyt., s. 35.
16  Por. tamże, s. 20.
17  U. Jęczeń, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku oligofazji, 

„Biuletyn Logopedyczny” 2008, nr 1, s. 25. 
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artykulacyjną, badając głównie wymowę pod kątem jej wad18, lub 
na strukturę słownictwa w aspekcie statystycznym i frekwencyj-
nym z uwzględnieniem podziału na części mowy19. Na aspekt 
komunikacyjny w badaniu języka osób upośledzonych zwróco-
no uwagę w latach 90. minionego wieku. Analizę umiejętności 
składających się na kompetencję komunikacyjną dzieci upośle-
dzonych przeprowadził Andrzej Twardowski20. Zaproponował 
on m.in. zbadanie spójności tekstów, głównie dialogów osób 
upośledzonych, a w nich szczególnie umiejętność inicjowania, 
podtrzymywania i kończenia wymiany replik21. Badania tekstów 
tworzonych przez dzieci upośledzone, m.in. pod kątem ich spój-
ności, przeprowadzała Józefa Bałachowicz22. Z kolei umiejętność 
generowania opisu przez dzieci upośledzone analizowała Aneta 
Domagała23. W paradygmacie komunikacyjnym lokują się tak-
że badania umiejętności porozumiewania się dzieci z zespołem 
Downa przeprowadzone przez Elżbietę Marię Minczakiewicz24. 
Autorka, charakteryzując zachowania komunikacyjne, ocenia 
m.in. elementy pozawerbalne, gestowo-mimiczne, będące nośni-

18  Por. A. Szuniewicz, Próba badań wad wymowy dzieci upośledzonych umysło-
wo w warszawskich szkołach specjalnych, „Logopedia” 1967, t. 7, s. 112-118.

19  Por. A. Rakowska, Język mówiony dzieci lekko upośledzonych umysłowo w sy-
tuacji szkolnej, w: Dyskurs edukacyjny, red. T. Rittel, J. Ożdżyński, Kraków 1997, 
s. 163-178; A. Rakowska, Struktura słownictwa wypowiedzi mówionych dzieci lekko 
upośledzonych umysłowo (na materiale list frekwencyjnych),w: Sprawności językowe, 
red. J. Ożdżyński, T. Rittel, Kraków 1997, s. 355-363; A. Rakowska, Oligofazja. 
Ogólne tendencje w edukacji, w: Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin 2002, 
s. 351-35. Były to ilościowe badania wykorzystujące najczęściej dokumentację 
logopedyczno-pedagogiczną oraz wyniki badań statystycznych.

20  Por. A. Twardowski, Kompetencja komunikacyjna dzieci upośledzonych umy-
słowo – zarys problematyki badawczej, „Psychologia Wychowawcza” 1991, nr 3, 
s. 245-251.

21  Por. tamże, s. 246-249.
22  Por. J. Bałachowicz, Konstruowanie tekstu uczniów klas II-IV na temat obraz-

ka, w: Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, red. 
J. Bałachowicz, J. Paluszewski, Warszawa 1995, s. 7-17; J. Bałachowicz, Poziom 
kontroli odbioru informacji językowych przez uczniów klas V – VIII w czasie czytania, 
w: Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, red. J. Ba-
łachowicz, J. Paluszewski, Warszawa 1995, s. 72-80. 

23  Por. A. Domagała, Kategorie generujące opis i ich realizacja w upośledzeniu 
umysłowym, w: Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin 2002, s. 133-148.

24  Por. E.M. Minczakiewicz, Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci z ze-
społem Downa w wieku od 4 do 8 lat, „Logopedia” 1997, t. 24, s. 85-94.
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kiem treści znaczeniowych. Zwróciła ona także uwagę na aspekt 
kulturotwórczy działalności językowej dzieci upośledzonych, 
badając i unaoczniając ich możliwości w stosowaniu kreatywnej 
funkcji języka (1995, 410-426). Alicja Rakowska, w ramach analiz 
dyskursu edukacyjnego, poznawała język mówiony dzieci lekko 
upośledzonych w sytuacji szkolnej25. Ważnym przyczynkiem do 
konstruowania narzędzi oceny stopnia przyswojenia kompeten-
cji kulturowej i wiedzy semantycznej u dzieci upośledzonych są 
wyniki badań rozumienia przez te dzieci pojęć społeczno-moral-
nych. Badania tego typu były prowadzone przez Elżbietę Kubi-
ciel26. Analizom subkodu pisanego polszczyzny realizowanego 
przez uczniów szkół specjalnych poświęcone są obszerne frag-
menty pracy zbiorowej pod redakcją Józefy Bałachowicz i Jana 
Paluszewskiego27. Próby badania kompetencji lingwistycznej 
osób dotkniętych oligofazją w duchu kognitywizmu, lingwisty-
ki kulturowej i lingwistyki edukacyjnej zostały podjęte przeze 
mnie28. Z kolei Zbigniew Tarkowski, wypowiadając się na temat 
umiejętności składniowych osób upośledzonych, zauważył okre-
ślone prawidłowości: 1) oligofrenicy budują wypowiedzi krótsze 
niż osoby z normą; 2) w ich tekstach dominują zdania proste;  
3) jeśli są konstruowane zdania złożone, to głównie współrzęd-

25  Por. A. Rakowska, Język mówiony dzieci lekko upośledzonych umysłowo w sy-
tuacji szkolnej, dz. cyt., s. 163-178.

26  Por. E. Kubiciel, Rozumienie przez uczniów pojęć społeczno-moralnych,  
w: Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, red. J. Ba-
łachowicz, J. Paluszewski, Warszawa 1995, s. 113-124.

27  Por. Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,  
red. J. Bałachowicz, J. Paluszewski, dz. cyt.

28  Por. M. Michalik, Definicja językowo – kulturowa jako sposób diagnozy kom-
petencji lingwistycznej uczniów szkół specjalnych, „Poradnik Językowy” 2001, z. 5, 
s. 17-27; M. Michalik, Definicje językowo-kulturowe DOMU i SZKOŁY formułowa-
ne przez uczniów szkoły specjalnej, w: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, 
red. J. Ożdżyński, T. Rittel, Kraków 2002, s. 469-480; M. Michalik, Peryferyjna pro-
totypowość w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby dotknięte oligofazją, „Logope-
dia” 2005, t. 34, s. 167-190; M. Michalik, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej 
ucznia szkoły specjalnej, Kraków 2006; M. Michalik, Jak diagnozować język ucznia? –  
propozycje dla logopedów i nauczycieli, Annales Academiae Paedagogicae Craco-
viensis. Folia 31, Studia Logopaedica I, Kraków 2006, s. 490-521; M. Michalik, 
Konteksty pragmalingwistyczne definicji dziecięcych w dyskursie zaburzonym, Annales 
Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 31, Studia Logopaedica I, Kraków 
2006, s. 169-182; M. Michalik, Zastosowanie teorii relewancji komunikacyjnej w bada-
niach dyskursu szkolnego (w normie i w zaburzeniach), Annales Academiae Paeda-
gogicae Cracoviensis. Folia 56, Studia Logopaedica II, Kraków 2008, s. 222-237.
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ne łączne lub przeciwstawne; 4) dominuje czas teraźniejszy, 
a pozostałe czasy są wykorzystywane bardzo rzadko; 5) dzieci 
upośledzone w stopniu lekkim konstruują prawie trzykrotnie 
więcej zdań z błędami składniowymi niż dzieci prawidłowo 
się rozwijające. Wraz z pogłębianiem się upośledzenia struk-
tura wypowiedzi ubożeje, a ilość błędów składniowych wzra-
sta29. Zreferowane uogólnienia dotyczą „języka zewnętrznego” 
osób upośledzonych. Nieco odmienne, aczkolwiek inspirowane 
osiągnięciami „gramatyki zewnętrznej”, stanowisko prezentu-
je wymieniony autor w następującym spostrzeżeniu: „Na uwa-
gę zasługuje przede wszystkim odstęp między okresem wyrazu 
a zdania u osób upośledzonych umysłowo30. Im przerwa między 
samodzielnym tworzeniem słów a budowaniem zdań dłuższa, 
tym z reguły głębsze jest upośledzenie umysłowe”31. Uwaga ta 
wydaje się być niezwykle cenną z punktu widzenia wczesnej dia-
gnozy i terapii osób podejrzewanych o oligofrenię.

Opracowane przez Urszulę Jęczeń standardy postępowania 
logopedycznego dla osób upośledzonych intelektualnie w stop-
niu lekkim postulują, prócz diagnozy i rozwijania umiejętno-
ści artykulacyjnych, fonacyjnych, oddechowych, leksykalnych, 
komunikacyjnych, sprawdzenie poziomu gramatycznego wy-
powiedzi32. Dodatkowo autorka zaleca stymulowanie rozwoju 
kompetencji lingwistycznej poprzez ćwiczenia: artykulacyjne, 
leksykalne, fleksyjne i składniowe33. Dla głębszych stopni oli-
gofrenii (umiarkowanego i znacznego) przewidziano strategie 
postępowania logopedycznego obejmujące przede wszystkim: 
rozwijanie sprawności komunikacyjnych, poszerzanie biernego 

29  Por. Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, w: Logopedia –  
pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003, s. 205.

30  Jeśli przywoływana jest w tym przypadku cezura między okresem wy-
razu a okresem zdania, lepiej mówić o osobach podejrzewanych o upośledze-
nie umysłowe. U tak małych dzieci trudnym lub zgoła niemożliwym staje się 
jednoznaczne stwierdzenie upośledzenia umysłowego. Szczególnie dotyczy to 
osób, które później, w wieku kilku lat okażą się upośledzone w stopniu lekkim 
lub umiarkowanym. 

31  Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, dz. cyt., 
s. 206.

32  Por. U. Jęczeń, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku oligofa-
zji, dz. cyt., s. 27.

33  Por. tamże, s. 28.



„Gramatyka wewnętrzna” a kompetencja składniowa   41

zasobu leksykalnego, kształcenie poprawności artykulacyjnej34. 
To ze wszech miar słuszne podejście diagnostyczno-terapeu-
tyczne bada i rozwija „język zewnętrzny” ucznia upośledzone-
go. Wpisuje się tym samym w szeroki i dobrze opracowany nurt 
badań zaburzonej kompetencji lingwistycznej, wykorzystujący 
osiągnięcia „gramatyki zewnętrznej”.

Różne płaszczyzny badania kompetencji składniowej – 
propozycja własna analizy kognitywnej

Badania kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym 
mogą być realizowane przy wykorzystaniu założeń i instrumen-
tarium metodologicznego „gramatyki wewnętrznej”. Dzięki te-
mu prawdopodobnym stanie się wniknięcie w naturę zdolności 
językowej człowieka, uważanej za szczególny składnik ludzkie-
go umysłu. „Posiada ona – na co zwraca uwagę N. Chomsky –  
stan początkowy, który wchodzi w skład biologicznego wy-
posażenia człowieka i za wyjątkiem przypadków patologicz-
nych (podkreślenie – M.M.) najprawdopodobniej nie podlega 
znacznemu zróżnicowaniu oraz jest specyficzną cechą gatunku 
w jego istocie”35. Takie założenia badawcze lokują lingwisty-
kę bliżej nauk empirycznych36, umożliwiając tym samym m.in. 
badanie owych „przypadków patologicznych”. Wyniki takich 
badań mogą okazać się pomocne w poszukiwaniach odpowie-
dzi na pytania dotyczące źródeł kompetencji lingwistycznej (w 
tym składniowej) osób upośledzonych. Ciągle bowiem nie mamy 
pewności, czy osoby dotknięte głębokim zaburzeniem komuni-
kacji (oligofazją) wykorzystują wrodzone kategorie gramatycz-
ne, czy też – mimo ograniczeń percepcyjnych – dopiero uczą się 
konkretnych struktur gramatycznych.

34  Por. tamże, s. 29.
35  N. Chomsky, Lingwistyka i dziedziny pokrewne: osobisty punkt widzenia,  

dz. cyt., s. 8.
36  Pisał o tym już N. Chomsky: „Językoznawstwo, pojmowane jako badanie 

I-języka (języka wewnętrznego – M.M.) (…) staje się częścią psychologii i, osta-
tecznie, biologii. Językoznawstwo będzie wchłaniane przez nauki przyrodnicze 
w miarę, jak odkrywane będą mechanizmy o własnościach, które lingwistyka 
opisuje w sposób abstrakcyjny” (N. Chomsky, Koncepcje języka, dz. cyt., s. 48).
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Kompetencja składniowa osób upośledzonych może być cha-
rakteryzowana z punktu widzenia lingwistycznego, akwizycyj-
nego lub neuropsychologicznego. Najlepiej jednak, by była funk-
cją, wypadkową tych trzech stanowisk.

1. Bez względu na to, w jaki stopniu wykształciły się u użyt-
kownika języka percepcyjne i realizacyjne sprawności biolo-
giczne warunkujące nabywanie i wykorzystywanie systemu ję-
zykowego37, jego sposób porozumiewania się jest bez wątpienia 
zagadnieniem lingwistycznym. To samo zastrzeżenie odnieść 
należy do systemu składniowego. Warto jednak na składnię pa-
trzeć nie tylko przez pryzmat tzw. gramatyki zewnętrznej, opisu-
jącej z pewnej perspektywy teksty języka naturalnego, ale jak na 
składową „gramatyki wewnętrznej I” (intern), będącej naturalną 
wiedzą każdego rodzimego użytkownika języka na temat zasad 
budowania zdań gramatycznie poprawnych38. Tak postrzegana 
gramatyka stawia sobie za cel opis immanentnej kompetencji ide-
alnego użytkownika języka39. Pojęcie „gramatyki wewnętrznej I” 
odnosić trzeba do wyniku działań podświadomego mechanizmu 
umysłowego odpowiedzialnego za składanie elementów języ-
kowych. Składnia, będąca w takim ujęciu tożsama z gramatyką, 
pozwala wnikać w strukturę ludzkiego umysłu dzięki badaniom 
nad językami naturalnymi40. Taki wymiar składni, będącej pod-
stawą gramatyki umysłu i działem lingwistyki mentalistycznej, 
może stać się pomocny w badaniach złożonych procesów leżą-
cych u podstaw mechanizmu składania form gramatycznych. 
Składnia zatem to nic innego, jak podświadomy mechanizm 
układania (składania) elementów językowych41. Mechanizm ten 
ma postać mentalną i lokalizację mózgową.

2. Akwizycja kompetencji lingwistycznej, w tym składni, 
u osób dotkniętych zaburzeniami komunikacji językowej jest 

37  S. Grabias do percepcyjnych i realizacyjnych sprawności biologicznych, 
istotnych w procesie komunikacji językowej, zalicza: słuch fizyczny, słuch fone-
mowy (mowny), słuch muzyczny, mobilny mózg i wydolną pamięć, właściwie 
funkcjonujący obwodowy układ nerwowy oraz działające bez zakłóceń mię-
śniowe i kostne układy narządów mowy (S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń 
mowy, w: Zaburzenia mowy, red. tenże, Lublin 2002, s. 38).

38  Por. P. Mecner, Elementy gramatyki umysłu, dz. cyt., s. 33.
39  Por. N. Chomsky, Zagadnienia teorii składni, dz. cyt., s. 17.
40  Por. P. Mecner, Elementy gramatyki umysłu, dz. cyt., s. 35.
41  Por. tamże, s. 20.
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zjawiskiem złożonym, niejednorodnym i chyba do końca niezba-
danym. Dążenia do jakichkolwiek rozstrzygnięć na tak szerokim 
polu rozpocząć należy od wyboru któregoś z modeli akwizycji 
języka42. Wybór taki nie powinien być jednak wyłącznie wyni-
kiem poczynionych założeń apriorycznych. Wydaje się, iż lepiej 
byłoby go poprzedzić psycholingwistycznymi badaniami empi-
rycznymi, wzbogaconymi obserwacjami i analizami rozwijającej 
się, mimo ograniczeń, kompetencji zaburzonej.

Oczywiście kształt i kierunek nabywania składni w dyskur-
sie zaburzonym jest zdeterminowany rodzajem nieprawidłowo-
ści językowych będących udziałem danej osoby. Jeśli za punkt 
wyjścia przyjmiemy powszechnie stosowaną na gruncie polskiej 
logopedii typologię zakłóceń mowy autorstwa S. Grabiasa, wów-
czas wyodrębnić należy trzy duże grupy:
1. Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościa-

mi percepcyjnymi, np. głuchota, niedosłuch, alalia, oligofazja.
2. Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedowładem 

sprawności realizacyjnych, np. dysglosja, mowa laryngekto-
mowanych, jąkanie, dyzartria.

3. Zaburzenia mowy związane z rozpadem systemu językowe-
go, np. afazja, schizofazja43.
Niewątpliwie najciekawszą z punktu widzenia nabywania 

składni jako podświadomego mechanizmu układania (składa-
nia) grupę tworzą zaburzenia związane z niewykształconymi 
sprawnościami percepcyjnymi. W przypadku zaburzeń charak-
teryzujących się brakiem sprawności realizacyjnych zakłada-
my, iż kompetencja składniowa u tych osób powinna występo-
wać, a ewentualne problemy sprowadzają się wyłącznie do jej 
„uzewnętrznienia” za pomocą obwodowych narządów mowy. 
Z kolei kompetencja składniowa w grupie zaburzeń komunika-
cji językowej będących wynikiem rozbicia systemu językowe-
go jest pochodną z jednej strony stopnia i miejsca uszkodze-
nia mózgu, z drugiej – zaawansowania procesu dezintegracji 
osobowości w przypadku chorób psychicznych. W niniejszym 
opracowaniu skupiono się na analizie kompetencji składniowej 
osób upośledzonych.

42  Por. przypis nr 2.
43  S. Grabias, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, dz. cyt., s. 39-40.
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3. Analiza procesu akwizycji kompetencji składniowej przez 
uczestników dyskursu zaburzonego pozwala umiejscawiać to 
zagadnienie wśród problemów neuropsychologicznych oraz 
psycho- i neurolingwistycznych. Współczesne spojrzenie na upo-
śledzenie umysłowe skłania nas do przyjęcia stanowiska J. Doro-
szewskiej, iż „nie stanowi ono pewnej określonej jednostki choro-
bowej, ale że jest zespołem skutków, rozmaitych w swej etiologii 
stanów chorobowych i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwo-
wego”44. Upośledzenie umysłowe ujmowane klinicznie to defekt 
biologiczny, który nieodwracalnie uszkadza struktury i funkcje 
układu nerwowego, stąd m.in. kompetencja lingwistyczna osób 
upośledzonych intelektualnie może być badana z wykorzysta-
niem instrumentarium psycho- i neurolingwistycznego. Dzie-
ci upośledzone w stopniu lekkim45 charakteryzuje upośledzona 
zdolność myślenia abstrakcyjnego oraz niezdolność do syntetycz-
nego ujmowania wiadomości i wiązania ich w związki przyczyno-
wo-skutkowe. W zależności od ilorazu inteligencji z większą lub 
mniejszą trudnością tworzą one pojęcia; wynika to bezpośrednio 
z konkretyzmu ich myślenia i zainteresowań oscylujących wokół 
motoryki i sensoryki. Zakładając za Zbysławem Muszyńskim, iż 
„świat jest porządkowany kategorialnie przez podmiot wyposa-
żony w kategorie wypracowane w toku rozwoju biologicznego, 
społecznego i kulturowego”46 oraz że „sposoby, w jakie dzieci 
konceptualizują i klasyfikują poszczególne elementy swojego do-
świadczenia (…) [są] ściśle określone przez właściwości ludzkiego 
systemu percepcyjnego i kognitywnego”47, dostrzec należy także 
relację proporcjonalności między stopniem upośledzenia umysło-
wego, będącego nieprawidłowością w rozwoju biologicznym oraz 
w rozwoju społecznym, kulturowym i kognitywnym, a umiejętno-

44  J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, t. 2, Wrocław 1989, s. 16.
45  Osoby lekko upośledzone intelektualnie cechuje iloraz inteligencji ba-

dany psychologiczną Skalą Wechslera mieszczący się w przedziale 55-69. Dla 
porównania warto odnotować, iż przeciętny rozwój intelektualny odpowiada 
w tymże teście ilorazowi inteligencji w granicach 110-85.

46  Z. Muszyński, Świat za słowami. Ich natura i porządek, w: Językowa kategory-
zacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin 1996, s. 30.

47  M. Bowerman, Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu 
semantycznego, w: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, red. 
E. Dąbrowska, W. Kubiński, Kraków 2003, s. 255.
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ścią kategoryzowania rzeczywistości48. Reasumując: mamy tu do 
czynienia z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi – 
niewłaściwie działającym centralnym układem nerwowym.

Przeprowadzony wśród uczniów upośledzonych intelektual-
nie w stopniu lekkim eksperyment diagnostyczny posiadał zna-
miona z jednej strony badań psycholingwistycznych, z drugiej –  
neurolingwistycznych. Psycholingwistyka, analizując zachowa-
nia językowe człowieka, bada m.in. mechanizm składniowy de-
terminujący przetwarzanie języka49. Z kolei za zaliczeniem pod-
jętych analiz do badań neurolingwistycznych przemawia fakt, 
iż zastosowano w nich modele i metody językoznawcze wyko-
rzystywane do badań zaburzeń mowy wywołanych uszkodze-
niami kory mózgowej50. Etiologia upośledzenia intelektualnego 
może mieć związek z uszkodzeniami kory mózgowej. Ponadto, 
powołując się na J. Mazurkiewicz-Sokołowską, można założyć, 
iż „przedmiot badań neurolingwistycznych stanowią (...) zabu-
rzenia języka spowodowane uszkodzeniami kory mózgowej, 
a także te, które są skutkiem innych organicznych zachorowań 
ośrodkowego układu nerwowego, w tym również struktur pod-
korowych, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci”51. W takim uję-
ciu analizę języka osób upośledzonych można zaliczyć do badań 
neurolingwistycznych.

Wrodzone kategorie gramatyczne u osób upośledzonych 
w świetle badań

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy badane osoby dotknięte 
głębokim zaburzeniem komunikacji wykorzystują wrodzone ka-
tegorie gramatyczne, czy też – mimo ograniczeń percepcyjnych –  
dopiero uczą się konkretnych struktur gramatycznych, posłużo-
no się badaniami eksperymentalnymi. By oddzielić wypowiedzi 

48  Por. M. Michalik, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły 
specjalnej, dz. cyt., s. 123-129.

49  Por. J. Mazurkiewicz-Sokołowska, Transformacje i strategie wiązania w lin-
gwistycznych badaniach eksperymentalnych, Kraków 2006, s. 15.

50  Por. B.L.J. Kaczmarek, Mózg, język, zachowanie, Lublin 1995, s. 7.
51  J. Mazurkiewicz-Sokołowska, Transformacje i strategie wiązania w lingwi-

stycznych badaniach eksperymentalnych, dz. cyt., s. 17.
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wygenerowane przez dzieci na podstawie zasłyszanych fraz od 
tych, które są wynikiem aktywizacji abstrakcyjnych schematów, 
wykorzystano pozbawione znaczenia formy predykatywne52. 
Tym bardziej, iż – jak uważa E. Clark – „składnia pojawia się 
w języku dziecka jako nieodłączna część wiedzy leksykalnej”53, 
czyli opierającej się na znaczeniach.

Użyta w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
metoda diagnostyczna polegała na zapoznaniu przedstawicieli 
badanej grupy z nowymi jednostkami językowymi i ocenie, ja-
ki zrobiły z nich użytek, tworząc konstrukcje syntaktyczne, któ-
rych jądrem jest nowo ukuty, pozbawiony rozpowszechnionego 
w uzusie znaczenia, wyraz – „element wskaźnikowy” (tracer ele-
ment). Metoda ta pozwala stwierdzić, jak badane osoby wykorzy-
stują niemodelowe konstrukcje syntaktyczne, a tym samym od-
powiedzieć na pytania dotyczące kształtu i, ewentualnie, źródeł 
ich kompetencji składniowej.

Badania uczniów upośledzonych objęły 7 osób, których sta-
tystyczny wiek wynosił 13 lat i 10 miesięcy. W czasie ekspery-
mentu zaprezentowano pięć ilustracji przedstawiających nie-
spotykane w życiu codziennym sytuacje. Sprawcą zdarzenia 
(podmiotem w tworzonych strukturach syntaktycznych) był 
chłopiec o imieniu Tomek54. Obiekt działania (dopełnienie) sta-
rano się wybrać neutralny, nienacechowany. W funkcji dopeł-
nienia występują wyrazy: ślimak, stół, śniadanie, łodyga, trawa. 
Natomiast orzeczeniami są nowo ukute jednostki predykatywne, 
z którymi badani nie mogli wcześniej się spotkać w codziennej 

52  Por. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007, s. 62, 67; M. Tomasello, 
Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych?, w: Akwizycja języ-
ka w świetle językoznawstwa kognitywnego, red. E. Dąbrowska, W. Kubański, Kra-
ków 2003, s. 155-156; M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznania, Warsza-
wa 2002, s. 194-195. Oczywiście kwestia pozbawiania znaczenia jakichś struktur 
wyrazowych jest zagadnieniem wielce problematycznym. Prezentując ilustrację 
z wykonującym jakąś czynności chłopcem, implikujemy tym samym pewne, 
ograniczone do wąskiej interakcji znaczenie. Znaczenie występujące w scenie 
wspólnej uwagi, tworzonej m.in. przez badanego i badającego. Za Tomasellem 
można stwierdzić, iż „sceny wspólnej uwagi rozgrywają się na (…) gruncie spo-
łecznie podzielanej rzeczywistości, pomiędzy bardziej rozległym światem per-
cepcyjnym a węższym światem językowym” (M. Tomasello, Kulturowe źródła 
ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 133).

53  E.V. Clark, Przyswajanie języka: słownik i składnia, w: Psychologia języka dziec-
ka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, red. B. Bokus, G.W. Shugar, Gdańsk 2007, s. 169.

54  Żadne z badanych dzieci nie nosiło tego imienia.
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komunikacji. Stworzono następujące formy: donować i wokować 
(ich struktura odpowiada czasownikom z koniugacji -ę, -esz), 
kobuszyć, ponić (koniugacja -ę, -isz //-ysz), urgać, (koniugacja 
-m, -sz)55. Podczas prezentowania ilustracji z danym zdarzeniem 
używałem rzeczownika odczasownikowego, mówiąc: „To się na-
zywa donowanie (wokowanie, kobuszenie, ponienie, urganie)”. 
Ponadto zwracałem uwagę, iż chłopiec ma na imię Tomek i on, 
w zależności od prezentowanej ilustracji, donuje ślimaka, wokuje 
stół, kobuszy śniadanie, poni łodygę, urga trawę. W przypadku 
czasownika koniugacji -m, -sz (urgać) padała również podpo-
wiedź dotycząca form 1. os czasu teraźniejszego. Forma ta mo-
gła bowiem doprowadzić do łatwej, aczkolwiek błędnej w tym 
przypadku analogii typu „urguję”. Po paradygmacie odmiany 
w czasie teraźniejszym, mówiłem: „Gdyby to było wczoraj, po-
wiedziałbyś/łabyś – ja (co robiłem?) ślimaka, stół, itd.” Następ-
nie podobna podpowiedź padała odnośnie do czasu przyszłego. 
W końcowej fazie badania, polegającej na zamianie strony czyn-
nej na bierną, padały frazy: „Tomek donuje ślimaka. Ślimak jest 
..... (co robiony?)”. Taka sugestia była podawana tylko raz. Póź-
niej odczytywano tylko zdanie w stronie czynnej i proszono o za-
mianę. Wykonując zaplanowane zadania, każda z osób powin-
na stworzyć 95 konstrukcji syntaktycznych, których jądrem była 
zbudowana na użytek eksperymentu struktura werbalna. Tym 
samym od wszystkich badanych uzyskano 665 syntagm.

Podsumowanie

Wykorzystanie elementów wskaźnikowych pozbawionych 
znaczenia zakotwiczonego w uzusie pozwoliło w pewnym stop-
niu zbadać stopień opanowania kompetencji składniowej osób 
upośledzonych intelektualnie. Analizując kompetencję składnio-
wą osób upośledzonych, rozumianą w ujęciu „gramatyki we-
wnętrznej” jako umiejętność składania elementów językowych, 
odnotowano następujące prawidłowości:
1. Spośród 665 połączeń wyrazowych stworzonych przez przed-

stawicieli tej grupy badawczej 241 było utworzonych prawi-

55  Kierując się kryterium częstości występowania, wybrano dla koniugacji 
-m, -sz tylko jedną formę. 
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dłowo z zachowaniem właściwej fleksji, czasu gramatyczne-
go, rodzaju i szyku. 459 konstrukcji to struktury syntaktyczne 
błędne, niemieszczące się w paradygmatach odmiany.

2. W zakresie oceny poprawność zastosowań form czasowni-
kowych w obrębie koniugacji uzyskano następujące wyniki: 
najwięcej poprawnych użyć zanotowano w obrębie koniugacji 
-ę, -esz – 51,6%, 24% stanowią poprawne konstrukcje zbudo-
wane wokół czasowników koniugacji -ę, -ysz//-isz, zaś 27,6% 
prawidłowych struktur składniowych zanotowano w obrębie 
koniugacji -m, -sz.

3. Jeżeli chodzi o poprawność użyć danych struktur syntaktycz-
nych w obrębie kategorii czasu gramatycznego, odnotowano 
następujące rezultaty: 52% poprawnych zastosowań stwier-
dzono w obrębie czasu teraźniejszego, 25,7% w obrębie kate-
gorii czasu przeszłego oraz 21,3% w czasie przyszłym. Oprócz 
tego w 29,9% przypadków zanotowano prawidłową zamianę 
strony czynnej na stronę bierną.
Trudności składniowe badanych osób mają swe źródło w pro-

gramowaniu i przetwarzaniu lingwistycznym. Odsetek niepra-
widłowych, niezgodnych ze strukturą polszczyzny wykonań wy-
nosi 65,6%. Wynik ten w kontekście stwierdzenia Tomasella, iż 
„po osiągnięciu przedziału wiekowego od 3,5 do 4 lat większość 
dzieci łatwo przyswaja nowe czasowniki, dopasowując je do syn-
taktycznych kategorii i schematów”56 może zaskakiwać. Warto bo-
wiem podkreślić, że średni wiek badanych uczniów wynosił 13 lat 
i 10 miesięcy. Według cytowanego autora, jeśli nowo ukute słowo 
nie jest wykorzystywane w sposób twórczy, zgodny ze struktura-
mi danego języka, to albo nie występuje abstrakcyjny system włą-
czający taką formę wyrazową, albo tenże system nie jest zdolny 
do włączenia nowego elementu57. Użycie wyrazów pozbawionych 
rozpowszechnionego, wykraczającego poza scenę wspólnej uwa-
gi, znaczenia w dużym stopniu umożliwiło postawienie wniosku, 
iż abstrakcyjny system syntaktyczny (gramatyczny) u badanych 
osób owszem istnieje, ale w postaci niewystarczającej do pełnego 
włączenia nowych elementów. Tym samym badani wykształconej 
w stopniu znacznym kompetencji syntaktycznej nie posiadają.

56  M. Tomasello, Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób doro-
słych?, dz. cyt., s. 156.

57  Por. tamże, s. 148.
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Przyjęcie za słuszny konstruktywistycznego modelu nabywa-
nia języka (w normie i zaburzeniach) niesie z sobą daleko idące 
konsekwencje praktyczne. Jeśli bowiem kompetencja składniowa 
jest funkcją mechanizmów poznawczych dziecka (ujęcie kognity-
wistyczne) i interakcji społeczno-kulturowej (model interakcjoni-
styczny), wówczas jej rozwój można stymulować poprzez stwa-
rzanie odpowiednich warunków rozwijających psychofizyczne 
umiejętności determinujące nabywanie języka58. Tego typu po-
dejście uwiarygodnia ponadto paradygmat koneksjonistyczny, 
zgodnie z którym ludzkie aktywności są składnikami złożonych 
sieci, a ich elementy rządzą się prawami implikacji i są powiąza-
ne hierarchicznie.

Jeżeli jednak, na co wskazują wyniki przeprowadzonego 
eksperymentu, kompetencja składniowa, zgodnie z modelem 
natywistycznym, w znacznym stopniu zależy od wrodzonych 
struktur (osoby z oligofrenią owych wrodzonych struktur nie 
posiadają lub posiadają je w stopniu niewystarczającym do sa-
modzielnego opanowania kompetencji lingwistycznej), wówczas 
również poprzez stymulowanie rozwoju odpowiednich obsza-
rów mózgowych można niwelować deficyty będące wynikiem 
ich niewykształcenia się lub uszkodzenia. Otwiera się tu przed 
logopedą spektrum strategii postępowania terapeutycznego, po-
zwalających na rozwijanie lewej, językowej półkuli mózgu po-
przez np. ćwiczenia sekwencji59.

Bez względu na to, który z przyjętych modeli bardziej odpo-
wiada procesowi utrudnionego nabywania języka w dyskursie 
zaburzonym, istnieją możliwości niwelowania negatywnych 
skutków niewykształcenia się określonych sprawności percep-
cyjnych i realizacyjnych, bez których dziecko samoistnie nie 
przyswoi sobie kompetencji lingwistycznej z kompetencją skła-
dniową jako jedną z najważniejszych.

Teorią „języka wewnętrznego” jest „gramatyka wewnętrz-
na”, którą odnosić należy do działań podświadomego mecha-
nizmu umysłowego odpowiedzialnego za składanie elementów 
językowych. Przeprowadzony eksperyment, próbujący ocenić 

58  Por. J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, 
Kraków 2001, s. 28-60.

59  Por. J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kra-
ków 2007; A. Fabisiak-Majcher, M. Korendo, E. Szmuc, Stymulacja i terapia. Przy-
gotowanie do nauki czytania. Część 1: Szeregi i sekwencje, Kraków 2008.
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funkcjonowanie struktur mentalnych decydujących o kompeten-
cji składniowej osób upośledzonych, wpisać można w nurt ba-
dań eksperymentalnych, pozwalających docierać do języka zin-
ternalizowanego. Tego typu doświadczenia pozwalają wnikać 
w mechanizmy odpowiedzialne za zdolności językowe, w tym 
przypadku specyficznych użytkowników języka. Zdają się także 
wykraczać poza obowiązujący w polskiej refleksji oligofrenolo-
gopedycznej nurt badań lingwistycznych, sprowadzających się 
do opisu i ujmowania statystycznego wytworów językowych 
osób upośledzonych.
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Postęp dokonujący się w naukach medycznych 
pozwala na uratowanie znacznie większej niż jeszcze 
kilkanaście lat temu grupy dzieci przedwcześnie uro-
dzonych. Jest to jednakże grupa wymagająca monito-
rowania i wspierania rozwoju, a także niejednokrotnie 
szeregu oddziaływań leczniczych. Zagrożone wystą-
pieniem uszkodzeń i dysfunkcji na podłożu neurolo-
gicznym dzieci te wymagają także wczesnych oddzia-
ływań w zakresie diagnozy i stymulacji logopedycznej. 
Prawidłowo postawiona w tak wczesnym okresie roz-
wojowym diagnoza pozwala na właściwe rozpoznanie 
problemu, natomiast podjęcie terapii logopedycznej 
może zapobiec rozwinięciu lub pogłębieniu deficytów 
ustno-twarzowych.

W pracy przedstawiono wyniki badań, na podstawie 
których określić można notowane w grupie wcześnia-
ków problemy, wpływające na przebieg rozwoju możli-
wości komunikacyjnych dziecka.
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Postęp, jaki w ostatnich latach dokonał się w neonatologii, 
spowodował ogromny wzrost przeżywalności noworodków 
z grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego. 
Dzieci te stanowią wzrastającą liczebnie grupę, której rozwój 
musi być monitorowany i wspomagany od pierwszych chwil po 
narodzeniu. Jedną z przyczyn tak szybkiego wzrostu jest fakt 
zakończonego coraz częściej sukcesem ratowania wcześniaków, 
które są szczególnie narażone na nieprawidłowości rozwojowe. 
W ostatnich latach w USA i wielu krajach Europy, także i w Pol-
sce, stwierdzono trzykrotny wzrost ich przeżywalności. Zjawi-
sko to dotyczy szczególnie noworodków ze znaczną niedojrza-
łością, urodzonych przed 29 tygodniem ciąży, z masą ciała od 
500 do 750 g1.

Definicja dziecka przedwcześnie urodzonego wywoływała 
duże różnice zdań. W Polsce oficjalną definicję ustalił Monitor 
Polski z 16 czerwca 1962 roku, w którym stwierdzono, iż poro-
dem przedwczesnym jest poród w wyniku ciąży, trwającej po-
nad 28 tygodni, z której urodził się noworodek o masie ciała co 
najmniej 1001 g, a poniżej 2500 g. W razie urodzenia się bliźniąt 
lub noworodków z porodu mnogiego – jeżeli jeden z nich ważył  

1  Por. B. Stoińska, A. Montgomery, Model i rola poradni wczesnej oceny rozwoju 
dziecka, w: Noworodek urodzony przedwcześnie – pierwsze lata życia, red. M.K. Kor-
nacka, Warszawa 2003, s. 21.

Summary Progress being made in medical science has allowed 
many more early-born children to survive than fifteen 
years ago. However, this is a group which requires mo-
nitoring and developmental support, and sometimes 
a number of medical treatments. Children that are in 
danger of damage and dysfunctions of a neurological 
basis also require early intervention in the area of dia-
gnosis and speech therapy stimulation. A correct dia-
gnosis at such an early stage of development allows for 
proper recognition of the problem, while the undergo-
ing of speech therapy may prevent the development or 
worsening of facial-mouth deficits.

This work presents the results of research, on the 
basis of which one may describe noted problems of the 
early-birth group which affect the development of com-
municative abilities of the child.
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powyżej 1001 g, a poniżej 2200 g2. W definicji tej nie mieści się, 
oczywiście, część grupy wcześniaków objętych obecnie opieką 
w ośrodkach wczesnej interwencji. Zgodnie z definicją WHO za 
noworodka urodzonego przedwcześnie (wcześniaka) uważa się 
dziecko urodzone po 22. tygodniu ciąży (t.c.), a przed ukończe-
niem 37 t.c. Przez pojęcie „skrajne wcześniactwo” rozumie się 
noworodki urodzone przed 32. t.c. Tę grupę noworodków moż-
na podzielić w zależności od urodzeniowej masy ciała na nastę-
pujące podgrupy:
 	 noworodki z małą masą ciała (low birth weight – LBW) ≤ 2500 g;
 	 noworodki z bardzo małą masą ciała (very low birth weight – 

VLBW) ≤ 1500;
 	 noworodki ze skrajnie małą masą ciała (extremely low birth we-

ight – ELBW) ≤ 1000 g3.
Niekiedy wśród noworodków ELBW wyodrębnia się podgru-

pę ILBW (incredible low birth weight) – dzieci z niewiarygodnie 
małą wagą urodzeniową – od 500 do 750 g. Zdarza się obecnie, 
że udaje się utrzymać przy życiu nawet noworodki ważące mniej 
niż 500 g, z ciąż trwających krócej niż 23 tygodnie. Wcześniaki 
takie określa się mianem noworodków płodowych (fetal infant)4.

Dzieci przedwcześnie urodzone stanowią istotną liczebnie 
grupę. I w Polsce, i na całym świecie stwierdza się wzrost czę-
stości porodów przedwczesnych, przy czym przyczyna tego zja-
wiska nie jest dokładnie znana5. Jednakże ocena częstości wystę-
powania wcześniactwa nie jest prosta, gdyż większość statystyk 
światowych opiera się na kryterium urodzeniowej masy ciała, 
a nie na kryterium dojrzałości jako wykładnika porodu przed-
wczesnego. Według raportów WHO, współczynnik porodów 
LBW (dzieci z małą masą urodzeniową) wynosi w zależności od 

2  Por. R. Michałowicz, Wady rozwojowe oraz uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego powstałe w życiu płodowym i w okresie okołoporodowym oraz noworodko-
wym, w: Mózgowe porażenie dziecięce, red. R. Michałowicz, Warszawa 2001, s. 54.

3  Por. Podstawy neonatologii. Podręcznik dla studentów, red. J. Gadzinowski, 
M. Szymankiewicz, Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Perinatalnej, Poznań 2006, s. 21. 

4  Por. Podstawy neonatologii. Podręcznik dla studentów, red. J. Gadzinowski, 
M. Szymankiewicz, Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Perinatalnej, Poznań 2006, s. 7.

5  Por. W. Walas, Bardzo trudne początki, czyli wcześniak w oddziale intensywnej 
terapii, w: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności 
i satysfakcje, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 8. 
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miejsca badania od 5 do 20%. W Polsce określa się go jako 6%. 
Częstość występowania natomiast porodów przedwczesnych 
(przed 37. t.c.) w Polsce kształtuje się w zależności od wojewódz-
twa na poziomie od 4,5 do 12% – średnio 8%6.

E. Helwich podaje zaś, iż w Polsce w 2000 roku wynik ten 
wynosił 6,1%, zaś skrajnego wcześniactwa około 1,5%. Tak czy 
inaczej dane liczbowe są tu porażające – w 1996 roku (według da-
nych przedstawionych przez Instytut Matki i Dziecka) na 423470 
noworodków urodziło się 28812 o masie poniżej 2500 g (w tym 
o masie 500-999 g – 2420, zaś o wadze od 1000 do 2499-26392)7. 
W 2005 roku zanotowano urodzenie 5,5 tysiąca dzieci o skrajnym 
wcześniactwie8.

Poród przedwczesny może być wynikiem wielu mechani-
zmów. R. Michałowicz ich przyczyny dzieli na: zależne od matki, 
od płodu i/lub od matki oraz związane z zaburzeniami łożysko-
wymi i inne. Do grupy pierwszej zalicza m.in. choroby infekcyj-
ne (bakteryjne, wirusowe), pasożytnicze, zatrucie ciążowe, stany 
zapalne narządów rodnych, ciąże mnogie, bardzo młody (poni-
żej 18. roku życia) i starszy (powyżej 30. roku życia) wiek pier-
wiastek, nieodpowiednie warunki życia, pracy i higieny, niewła-
ściwe odżywianie czy brak bądź niewłaściwa opieka w okresie 
ciąży. Grupa druga to ostre i przewlekłe zakażenia płodu (bak-
teryjne, wirusowe), choroby pasożytnicze lub wady rozwojowe 
płodu. W grupie trzeciej znalazły się takie czynniki, jak: łożysko 
przodujące, przedwczesne odklejenie się łożyska, przedwcze-
sne pęknięcie błon płodowych, zawały łożyskowe, guzy łożyska 
i macicy, skurcz lub niedrożność naczyń doprowadzających, nie-
drożność naczyń pępowinowych, zaburzenia w syntezie hormo-
nów łożyska9.

Dziecko przedwcześnie urodzone wykazuje cechy niedoj-
rzałości, wśród nich dostrzegalne w ocenie bezpośredniej: małą 

6  Por. Podstawy neonatologii, Podręcznik dla studentów, red. J. Gadzinowski, 
M. Szymankiewicz, dz. cyt., s. 21.

7  Por. E. Helwich, Przyczyny porodów przedwczesnych i podstawowe czynniki ryzy-
ka wynikające z wcześniactwa, w: Wcześniak, red. E. Helwich, Warszawa 2002, s. 12.

8  Por. Podstawy neonatologii. Podręcznik dla studentów, red. J. Gadzinowski, 
M. Szymankiewicz, s. 21.

9  Por. R. Michałowicz, Wady rozwojowe oraz uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego powstałe w życiu płodowym i w okresie okołoporodowym oraz noworodko-
wym, dz. cyt., s. 56.
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aktywność ruchową, ułożenie ciała z kończynami górnymi i dol-
nymi wyprostowanymi w stawach biodrowych i kolanowych 
(wynik obniżonego napięcia mięśniowego), skórę o czerwona-
wym zabarwieniu, pokrytą meszkiem płodowym i mazią płodo-
wą10. Niedojrzałość ta dotyczy jednakże wszystkich układów cia-
ła dziecka, także ośrodkowego układu nerwowego.

Wiadomo, iż do 95% uszkodzeń ośrodkowego układu nerwo-
wego dochodzi w okresie płodowym i noworodkowym, a licz-
ba powikłań obserwowanych w pierwszych tygodniach życia 
jest odwrotnie proporcjonalna do dojrzałości dziecka przy jego 
urodzeniu. Zaburzenia najpoważniejsze pod względem rozmia-
rów i nasilenia stwierdza się u dzieci z ekstremalnie małą uro-
dzeniową masą ciała11. Potwierdzają to dane dotyczące diagnozy 
mózgowego porażenia dziecięcego, które jest najczęściej notowa-
nym dziecięcym uszkodzeniem neurologicznym. I tak częstość 
jego występowania w Polsce ocenia się na 1,5-3,0 na 1000 żywo 
urodzonych, w tym na 1-3% całej populacji dzieci urodzonych 
przed 37 tygodniem ciąży i aż na 10% w grupie dzieci o masie 
urodzeniowej poniżej 1500 g12.

Wśród głównych następstw neurologicznych i neuropsycho-
logicznych, notowanych u dzieci urodzonych przedwcześnie, 
Z. Kułakowska wymienia następujące zespoły diagnostyczne:
 	 mózgowe porażenie dziecięce;
 	 patologia wzroku;
 	 patologia słuchu;
 	 encefalopatia sprzężona;
 	 patologia emocjonalna;
 	 minimalna dysfunkcja mózgu13.

Wszystkie te zespoły, z wyjątkiem patologii emocjonalnej i mi-
nimalnej dysfunkcji mózgowej, diagnozowane są w pierwszych 
miesiącach życia (patologia słuchu od urodzenia). Inne problemy 

10  Por. H. Sawulicka-Oleszczuk, Klasyfikacja noworodków, w: Opieka nad no-
worodkiem, red. A. Bałanda, Warszawa 2009, s. 23.

11  Por. M.K. Kornacka, Opieka specjalistyczna nad dzieckiem urodzonym przed-
wcześnie, w: Noworodek urodzony przedwcześnie – pierwsze lata życia, red. M.K. Kor-
nacka, Warszawa 2003, s. 8.

12  Por. B. Stoińska, A. Montgomery, Model i rola poradni wczesnej oceny rozwo-
ju dziecka, dz. cyt., s. 22. 

13  Por. Z. Kułakowska, Wczesne uszkodzenie mózgu, w: Wcześniak, red. E. Hel-
wich, Warszawa 2002, s. 141.
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rozwojowe, jak np. zaburzenia rozwoju mowy, zdolności po-
znawczych, myślenia abstrakcyjnego, trudności w nauce, mogą 
pozostać niezauważone do 2-3. roku życia lub mogą zostać do-
strzeżone jeszcze później.

A. Kowalczyk-Kuta14 wyodrębnia duże uszkodzenia i małe 
zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Do pierwszych 
zalicza mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatie sprzężone, 
opóźnienia rozwoju umysłowego (często łagodne), ślepotę, głu-
chotę, cechy autystyczne (rozpoczynające się przed 30. m.ż.). Do 
zaburzeń małych – dyskretne zaburzenia rozwoju psychorucho-
wego, opadanie powieki, zez, asymetrię, zaburzenia czucia, snu, 
żywienia, nadpobudliwość, nadruchliwość. W wieku szkolnym 
mogą się one przejawiać niższymi wartościami IQ, słabszymi 
osiągnięciami szkolnymi czy zespołem minimalnych zaburzeń 
czynności mózgu.

C. Amiel-Tison, omawiając funkcjonowanie wcześniaków, 
zwraca uwagę na podwyższenie w stosunku do dziecka urodzo-
nego o czasie trzech wskaźników ryzyka:
1. Śmiertelności – która rośnie odwrotnie proporcjonalnie do 

wieku płodowego. Granice przeżywalności poszerzyły się 
dzięki oddziałom intensywnej opieki, ale podwyższona śmier-
telność nadal utrzymuje się u dzieci, szczególnie urodzonych 
między 22-23 a 26-27 t.c.

2. Krótkoterminowej chorobowości neurologicznej (w okresie 
2 lat) – wyższej, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę rozpo-
wszechnienie mózgowego porażenia dziecięcego. Noworodek 
urodzony przedwcześnie cierpi na specyficzne patologie neu-
rologiczne.

3. Długoterminowej chorobowości neurologicznej (pomiędzy 
6 a 9 rokiem życia) – polegającej na ujawnianiu się subtelnych, 
niezauważalnych w pierwszych latach życia następstw, które 
polegają przede wszystkim na niepowodzeniach szkolnych, 
doznawanych szczególnie przez wcześniaki o niskim wie-
ku płodowym. Ma to bezpośredni związek z niedojrzałością 
mózgową w chwili narodzin. Brak optymalnego dotlenienia 
oraz problemy z utrzymaniem homeostazy są czynnikami od-
powiedzialnymi za zaburzenia funkcji mózgowych. Autorka, 
14  Por. A. Kowalczyk-Kuta, Opieka nad wcześniakiem w pierwszych latach życia, 

w: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satys-
fakcje, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 30.
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tłumacząc to zjawisko, zwraca także uwagę na fakt, iż w 22 ty-
godniu migracja neuronalna właśnie się kończy, a organizacja 
sieci neuronalnej dopiero się zaczyna15.
Wcześniak, który opuszcza oddział neonatologiczny, jest więc 

dzieckiem, które doświadczać może wielu problemów zdrowot-
nych (np. przewlekła choroba płuc, niedowidzenie, zaburzenia 
słuchu, wady serca), jak i trudności w rozwoju motorycznym 
i psychicznym. Jest to, jak słusznie się zauważa, najmniejszy 
i najbardziej wymagający pacjent.

Podkreśla się, iż już w pierwszych miesiącach życia dzieci 
przedwcześnie urodzone powinny zostać objęte czynną opieką 
pediatryczno-neurologiczną i, w zależności od potrzeby, kiero-
waną stymulacją ruchu. Z. Kułakowska stwierdza, iż „ewolucja 
funkcjonalna przedwcześnie urodzonych dzieci zależy nie tylko 
od rytmu dojrzewania i cech uszkodzenia, ale również od jakości 
stymulacji, która warunkuje różne możliwości rozwojowe”16.

Według R. Michałowicza, utrwaliło się już niezwykle waż-
ne przekonanie o konieczności możliwie najwcześniejszego 
usprawniania psychoruchowego dzieci i to nie tylko z ustalonym 
już rozpoznaniem, lecz także dzieci ryzyka, u których stwier-
dza się niewielkie nieprawidłowe objawy ze strony ośrodko-
wego układu nerwowego – ze szczególnym uwzględnieniem 
objawów opóźnienia rozwoju psychoruchowego17. Konieczność 
podjęcia jak najwcześniejszych oddziaływań jest tym istotniejsza, 
iż po przekroczeniu pewnego stopnia dojrzałości ośrodkowego 
układu nerwowego możliwości uzyskania poprawy sprawności 
dziecka gwałtownie maleją18.

Coraz większą wagę przywiązuje się obecnie także do wcze-
snej interwencji logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy 
wcześniaków, gdyż jest to grupa szczególnie zagrożona niepra-
widłowościami również i w tym zakresie. Szczególną opieką 

15  Por. C. Amiel-Tison, Neurologia perinatalna, Wrocław 2008, s. 128.
16  Z. Kułakowska, Wczesne uszkodzenie mózgu, w: Wcześniak, red. E. Helich, 

dz. cyt., s. 140.
17  Por. R. Michałowicz, Wady rozwojowe oraz uszkodzenia ośrodkowego układu 

nerwowego powstałe w życiu płodowym i w okresie okołoporodowym oraz noworodko-
wym, dz. cyt., s. 5.

18  Por. B. Dołyk, Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. 
Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, w: Wczesna interwencja i wspomaganie 
rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Wilczura, Kraków 2006, s. 209.
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logopedyczną otacza się dzieci z problemami w oddychaniu, ssa-
niu, połykaniu, a także wszelkiego rodzaju nieprawidłowościami 
anatomicznymi w obszarze ustno-twarzowym19, gdyż od uzy-
skania poprawy w tym zakresie uzależnia się rozwój możliwości 
komunikacyjnych dziecka.

Wśród czynników, rzutujących na rozwój mowy wcześniaka, 
należy zwrócić uwagę (obok oczywiście ogólnego stanu zdrowia 
dziecka) na poziom odruchów, szczególnie tych płynących ze 
sfery oralnej, napięcie mięśniowe ciała dziecka i mięśni artyku-
lacyjnych, budowę narządów artykulacyjnych i ich sprawność, 
oddychanie, karmienie dziecka i ewentualne problemy w przyj-
mowaniu pokarmu, asymetrię ciała i twarzy.

Chcąc określić, z jakimi problemami stykają się rodzice wcze-
śniaków i logopedzi rozpoczynający terapię, na jakiej bazie roz-
wijają się możliwości komunikacyjne dzieci przedwcześnie uro-
dzonych, rozpoczęto badania pilotażowe, polegające na analizie 
dokumentacji medycznej, psychologicznej i logopedycznej 59 
dzieci, znajdujących się pod opieką Ośrodka Wczesnej Interwen-
cji w Gdyni. 44% procent grupy stanowiły dziewczynki (26 osób), 
zaś 56% – chłopcy (33). Dane przedstawiają ryciny 1 i 2.
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Ryc. 1. Udział liczbowy dziewczynek i chłopców w grupie badanej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

19  A. Regner, Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego nie-
pełnosprawnością, w: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, 
dz. cyt., s. 239.
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dziewczynki 
chłopcy

Ryc. 2. Udział procentowy dziewczynek i chłopców w grupie badanej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Dzieci, objęte badaniami, urodziły się między 24. a 37. t.c. 
(Hbd). 37% to wcześniaki, w których przypadku okres ciąży 
trwał od 24. do 32. Hbd. Wśród nich znalazło się 9 dziewczynek 
i 13 chłopców. 63% grupy badanej stanowiły dzieci urodzone po 
33. i przed 37. Hbd – 17 dziewczynek i 20 chłopców (ryciny 3 i 4).

37%

63%

24-32 Hbd
33-37 Hbd

Ryc. 3.  Udział procentowy dzieci urodzonych pomiędzy 24. a 32. Hbd oraz 
między 33. a 37. Hbd

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Ryc. 4.  Udział liczbowy dziewczynek i chłopców urodzonych pomiędzy 
24 a 32. Hbd oraz między 33. a 37. Hbd

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Masa urodzeniowa dzieci wahała się od 585 g w przypadku 
chłopca urodzonego w 24. Hbd do 3 500 g u chłopca z 37. Hbd. 
W grupie badanej znalazło się 8 dzieci o skrajnie niskiej wadze 
urodzeniowej (ELBW), urodzonych z ciąż trwających od 24 do 
32 Hbd. U 14 dzieci w momencie porodu zanotowano bardzo 
małą wagę urodzeniową (VLBW). 11 spośród nich – to dzie-
ci z ciąż trwających od 24 do 32 Hbd. 24 – to wcześniaki LBW  
(21 z ciąż zakończonych porodem między 33. a 37. Hbd i 3 uro-
dzonych między 24 a 32 Hbd). Pozostała część grupy badanej (13 
dzieci) w chwili porodu ważyło powyżej 2501 g. Dane dotyczące 
wagi dzieci zawiera tabela 1 i rycina 5.
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Tabela 1. Waga urodzeniowa dzieci z badanej grupy 

Waga	urodzeniowa	dziecka
Dziewczynki Chłopcy

Ł
Łącznie24-32	

Hbd
33-37	
Hbd

24-32	
Hbd

33-37	
Hbd

Masa	powyżej	2501	g 0 9 0 4 13

Mała	masa	ciała	(LBW	≤	2500	g) 0 6 3 15 24

Bardzo	mała	masa	ciała	 
(VLBW	≤	1500g)

5 2 6 1 14

Skrajnie	mała	masa	 
urodzeniowa	(ELBW	≤	1000	g)

4 0 4 0 8

Łącznie 9 17 13 20 59

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Ryc. 5. Waga urodzeniowa dzieci objętych badaniem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Dzieci urodziły się w latach 2006-2009. Najstarsze 3 listopa-
da 2006 roku, najmłodsze 23 stycznia 2009. Pod opieką Ośrod-
ka Wczesnej Interwencji (OWI) znalazły się w wieku od 5 tygo-
dnia życia do 12,5 miesiąca życia. Wówczas zostały poddane 
pierwszym badaniom, których dokonał lekarz specjalista reha-
bilitacji bądź neurolog dziecięcy (tabela 2).

Studia z logopedii – 5
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Tabela 1. Wiek życia w momencie pierwszego badania lekarskiego w OWI

Wiek życia Dziewczynki Chłopcy Łącznie
1-2	m.ż. 2 3 5
2-3	m.ż. 7 8 15
3-4	m.ż. 6 10 16
4-5	m.ż. 4 4 8
5-6	m.	ż. 1 2 3
6-7	m.ż. 0 1 1
7-8	m.ż. 3 3 6
8-9	m.ż. 1 1 2
9-10	m.ż. 1 0 1
10-11	m.ż. 1 0 1
12-13m.ż. 0 1 1
Łącznie 26 33 59

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Czas pierwszego spotkania z logopedą w wielu przypadkach 
był różny od badania lekarskiego. Pierwszemu badaniu logope-
dycznemu poddano dzieci w wieku od 5. tygodnia do 13. miesią-
ca życia. 37% grupy badanej (22 osoby) znalazło się pod opieką 
logopedy między 3. a 4. miesiącem życia. Niestety, w przypadku 
5 osób nie dokonano badania logopedycznego bądź wyniki tego 
badania nie zachowały się w dokumentacji (tabela 3).

Tabela 3. Wiek życia w momencie pierwszego badania logopedycznego w OWI

Wiek życia Dziewczynki Chłopcy Łącznie
1-2	m.ż. 2 0 2
2-3	m.ż. 2 4 6
3-4	m.ż. 9 13 22
4-5	m.ż. 3 4 7
5-6	m.	ż. 5 2 7
6-7	m.ż. 1 1 2
7-8	m.ż. 0 1 1
8-9	m.ż. 2 3 5
9-10	m.ż. 1 0 1
13-14	m.ż. 0 1 1
Brak	danych 1 4 5
Łącznie 26 33 59

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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W ogromnej większości przypadków (76% grupy) dzieci ro-
dziły się z ciąż, które w opisach lekarskich określano jako powi-
kłane. Ciąża przebiegająca z powikłaniami poprzedzała poród 18 
dzieci urodzonych między 24 a 32 Hbd i 27 narodzonych między 
33 a 37 Hbd. W przypadku 14 dzieci (24%) przedwczesny poród 
był swoistym zaskoczeniem dla rodziców i lekarzy (tabela 4 i 5).

Tabela 4. Występowanie powikłań w czasie ciąży a czas jej trwania

Płeć dziecka
Ciąża przebiegająca  

z powikłaniami
Ciąża bez powikłań

24-32 Hbd 33-37 Hbd 24-32 Hbd 33-37 Hbd

Dziewczynki 8 14 1 3

Chłopcy 10 13 3 7

Łącznie 18 27 4 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 5. Występowanie powikłań w czasie ciąży a waga urodzeniowa dziecka

Waga  
urodzeniowa 

dziecka

Ciąża przebiegająca  
z powikłaniami

Ciąża bez powikłań

24-32 Hbd 33-37 Hbd 24-32 Hbd 33-37 Hbd

Masa	powyżej	
2501	g

0 13 0 0

LBW	 3 11 0 10

VLBW	 9 3 2 0

ELBW 6 0 2 0

Łącznie 18 27 4 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Przyczyną zagrożeń były głównie choroby matek. Wśród nich 
zanotowano:
 	 5 przypadków niedoczynności tarczycy;
 	 5 przypadków nadciśnienia tętniczego;
 	 astmę;
 	 3 przypadki cholestazy;
 	 tyleż samo toksoplazmozy;
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 	 5 przypadków gestozy;
 	 alkoholizm matki;
 	 niedokrwistość;
 	 rzucawkę;
 	 2 przypadki krwawienie do mózgu;
 	 2 przypadki infekcji narządów rodnych;
 	 zapalenie nerek;
 	 2 przypadki cukrzycy;
 	 mięśniaki macicy;
 	 zespół antyfosfolipidowy;
 	 chorobę serca.

W jednym przypadku ciąża bliźniacza była monitorowana, 
gdyż dokonano zapłodnienia in vitro.

Wśród dzieci, których rozwojem się interesowano, aż 20 (34% 
grupy) urodziło się z ciąż bliźniaczych (tabela 6). W dwóch przy-
padkach drugie dziecko zmarło.

Tabela 6.  Ciąże bliźniacze – płeć dziecka, jego waga urodzeniowa i czas 
trwania ciąży

Waga urodzeniowa 
bliźniąt

Dziewczynki Chłopcy

24-32 Hbd 33-37 Hbd 24-32 Hbd 33-37 Hbd

Masa	powyżej	
2501	g

0 2 0 0

LBW 0 3 0 7

VLBW 4 0 2 1

ELBW 0 0 1 0

Łącznie 4 5 3 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Znaczna część grupy urodziła się poprzez cesarskie cięcie 
(52 dzieci, tj. 88%). Decyzję o porodzie tą drogą podjęto w przy-
padku 18 dzieci między 24. a 32. Hbd oraz 34 z ciąż trwających od 
33 do 37 Hbd. Poród siłami natury zanotowano jedynie w przy-
padku 7 dzieci (tabela 7). Według dokumentacji medycznej dzie-
ci przyczynami podjęcia decyzji o zakończeniu ciąży cesarskim 
cięciem były m.in.:
 	 nieprawidłowe ułożenie płodu/płodów;
 	 zagrożenie zamartwicą;
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 	 hipertrofia wewnątrzmaciczna;
 	 infekcja wewnątrzmaciczna;
 	 nadciśnienie tętnicze matki;
 	 cukrzyca matki;
 	 plamienia i krwawienia z dróg rodnych;
 	 udar krwotoczny matki (w dwóch przypadkach);
 	 wypadek matki;
 	 przedwczesne odejście wód płodowych;
 	 gestoza;
 	 niedoczynność tarczycy matki;
 	 przedwczesne skurcze;
 	 wrodzona wada serca płodu;
 	 rozwarstwienie łożyska;
 	 małowodzie;
 	 wielowodzie;
 	 toksoplazmoza;
 	 zespół podjadania – 2 przypadki;
 	 anemia matki.

Jedynie 7 porodów odbyło się siłami natury (12% grupy), 
w tym w 5 przypadkach przebieg ciąży nie budził zaniepokoje-
nia. Urodziły się w ten sposób 3 dziewczynki i 1 chłopiec z ciąż 
trwających od 24. do 32. Hbd oraz 3 chłopców, którzy przyszli na 
świat pomiędzy 33. a 37. Hbd. U czworga dzieci waga urodze-
niowa wynosiła poniżej 1000 g, pozostała trójka osiągnęła wagę 
określaną jako bardzo mała.

Tabela 7.  Cesarskie cięcie a płeć dziecka, jego waga urodzeniowa i czas 
trwania ciąży

Waga urodzeniowa 
Dziewczynki Chłopcy

24-32 Hbd 33-37 Hbd 24-32 Hbd 33-37 Hbd

Masa	powyżej	2501	g 0 9 0 4

LBW 0 6 3 12

VLBW 5 2 6 1

ELBW 1 0 3 0

Łącznie 6 17 12 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań



70 Katarzyna Kaczorowska-Bray, Małgorzata Zielińska-Burek

Noworodek przedwcześnie urodzony jest obarczony wieloma 
problemami zdrowotnymi, rzutującymi na rozwój psychomoto-
ryczny. To one często są czynnikiem decydującym, obok dojrza-
łości płodu i jego wagi urodzeniowej, o przeżyciu dziecka i o ja-
kości jego późniejszego funkcjonowania. I tak w grupie badanej 
9 wcześniaków urodziło się z przebytą infekcją wewnątrzma-
ciczną, 6 ze stwierdzoną hipotrofią wewnątrzmaciczną. U znacz-
nej grupy dzieci (49, tj. 83%) stwierdzono problemy wynikające 
z niedojrzałości bądź nieprawidłowości układu oddechowego. 
Aż 14 doznało krwawienia do ośrodkowego układu nerwowe-
go, zaś u 9 zdiagnozowano problemy kardiologiczne. Wystąpiły 
także licznie typowe problemy w rodzaju retinopatii bądź hiper-
bilirubinemii. Niedokrwistość wcześniacza cechowała 9 wcze-
śniaków. Wodogłowie obecne było u 4 dzieci. Aż w 45 przypad-
kach pojawiły się dodatkowe inne choroby i nieprawidłowości, 
np. przepuklina pachwinowa bądź pępkowa (3 dzieci), mar-
twica paliczków dystalnych dłoni lewej, torbiele i naczyniako-
watość wątroby, cholestaza wątrobową, wodniaki jąder, kręcz 
szyi, przepuklina oponowo-rdzeniową, niedoczynność tarczycy, 
zakażenie układu moczowego. U jednego dziecka stwierdzono 
drgawki, zaś u drugiego zaistniało podejrzenie padaczki.

Najczęściej notowane zaburzenia umieszczono w tabeli 8 i 9.

Tabela 8. Problemy zdrowotne u wcześniaków z grupy badanej

Problemy zdrowotne
Wcześniaki  

urodzone między  
24 a 32 Hbd

Wcześniaki  
urodzone między  

33 a 37 Hbd

Problemy	oddechowe	(niewydol-
ność	oddechowa,	dysplazja	 

oskrzelowo-płucna,	zapalenie	płuc)
31 18

Krwawienia do OUN 10 3
Problemy	kardiologiczne 3 6

Retinopatia 15 2
Hiperbilirubinemia 3 16

Wodogłowie 3 1
Rozszczep podniebienia 0 1

Niedokrwistość	wcześniacza 6 3
Inne 20 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Tabela 9.  Problemy zdrowotne notowane u wcześniaków w zależności od 
wagi urodzeniowej

Problemy zdrowotne
Powyżej 
2501 g

LBW VLBW ELBW

Problemy	oddechowe	(niewy-
dolność	oddechowa,	dysplazja	
oskrzelowo-płucna,	odma)

4 13 19 13

Krwawienia do OUN 1 3 4 5
Problemy	kardiologiczne 1 2 4 2

Retinopatia 0 2 7 8
Hiperbilirubinemia 6 8 3 2

Rozszczep 0 0 1 0
Wodogłowie 1 1 2 0

Niedokrwistość	wcześniacza 1 1 4 3
Inne 7 17 14 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Jednym z elementów badania neurologicznego jest ocena na-
pięcia mięśniowego. Obecność nieprawidłowego napięcia mię-
śniowego jest jednym ze wskazań do rozpoczęcia stymulacji ru-
chowej20. Stwierdza się, iż u noworodków wysokiego ryzyka w 1. 
roku życia najczęściej występują:
 	 hipotonia (uogólniona lub osiowa) – spotykana głównie u no-

worodków niedojrzałych i z przewlekłymi chorobami płuc;
 	 hipertonia – widoczna zwykle w kończynach dolnych u no-

worodków niedonoszonych;
 	 asymetria – może to być asymetria napięcia mięśniowego, po-

stawy, odruchów;
 	 hipertonia prostownika karku i odciągnięcia barku, głównie 

u noworodków z przewlekłymi chorobami płuc i/lub przedłu-
żoną intubacją21.
Zaburzenie kontroli napięcia mięśniowego może w zasadni-

czy sposób rzutować na rozwój dzieci, gdyż zaburza ich pracę 
przeciwko sile grawitacji, a w konsekwencji utrudnia prawidło-
we przejście przez kolejne etapy dojrzewania, a więc opanowanie  

20  Podaję za: Podstawy neonatologii. Podręcznik dla studentów, red. J. Gadzi-
nowski, M. Szymankiewicz, Poznań 2006 s. 187.

21  Por. tamże, s. 187.
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kontroli głowy i tułowia, pionizacji, lokomocji i koordynacji22. 
O istotności właściwego napięcia posturalnego pisze też J. Ka-
nia23. Musi być ono wystarczająco wysokie, aby dziecko mo-
gło przeciwstawić się sile ciężkości, ale jednocześnie na tyle 
niskie, aby mogło się ono przemieszczać. Zaburzenia napięcia 
mięśniowego, notowana asymetria ciała budzą niepokój także 
u pracujących z grupą wcześniaków logopedów. Wielu bada-
czy i terapeutów24 stwierdza, iż nie można zajmować się terapią 
zaburzeń ze strony aparatu artykulacyjnego w oderwaniu od 
postawy całego ciała.

Wśród dzieci w grupie badanej jedynie w jednym przy-
padku (dziewczynka o wadze urodzeniowej 3000 g, urodzo-
na w 37. Hbd) stwierdzono prawidłowe napięcie mięśniowe. 
U wszystkich pozostałych 58 dzieci zdiagnozowano zaburzoną 
kontrolę napięcia mięśniowego.

Prawie równie często notowana była asymetria ułożeniowa. 
Prawidłowe ułożenie ciała dziecka pojawiło się zaledwie u pię-
ciorga dzieci (tabela 10, 11 i ryciny 6, 7).

Tabela 10. Ułożenie ciała a czas trwania ciąży u dzieci z grupy badanej

Ułożenie ciała
Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Asymetria	ułożeniowa 20 34
Prawidłowe 2 3
Łącznie 22 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

22  Podaję za: L. Gielke, B. Rogóż-Bogucka, Współpraca logopedy z fizjoterapeu-
tą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, w: Dziec-
ko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcja, 
red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 108.

23  Por. J. Kania, Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych noworodków i niemow-
ląt, w: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i sa-
tysfakcja, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 94.

24  T. Kaczan, A. Regner, Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej tera-
pii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa, w: Neurofizjologiczne me-
tody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, red. L. Sadowska, Wrocław 2004; 
S. Masgutowa, A. Regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycz-
nej, Wrocław 2009 .
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Ryc. 6. Ułożenie ciała a czas trwania ciąży u dzieci z grupy badanej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 11. Ułożenie ciała a waga urodzeniowa dzieci z badanej grupy

Ułożenie ciała powyżej 2501 g LBW VLBW ELBW

Asymetria	ułożeniowa 13 21 12 8

Prawidłowe 0 3 2 0

Łącznie 13 24 14 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ryc. 7. Ułożenie ciała a waga urodzeniowa dzieci z grupy badanej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Czynnikiem równie niepokojącym jest notowana często w tej 
grupie asymetria twarzy, towarzysząca zazwyczaj asymetrii uło-
żeniowej. Pojawiła się ona aż u 33 dzieci (56% grupy) – 13 uro-
dzonych między 24 a 32 Hbd i 20 z ciąż trwających od 33 do 
37 Hbd (tabele 12, 13 i ryciny 8, 9).

Tabela 12. Budowa twarzy a czas trwania ciąży u dzieci z grupy badanej.

Budowa twarzy
Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Asymetria 13 20

Prawidłowa 6 14

Brak	danych 3 3

Łącznie 22 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ryc. 8. Budowa twarzy a czas trwania ciąży u dzieci z grupy badanej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Tabela 13. Budowa twarzy a waga urodzeniowa w grupie badanej

Budowa twarzy
powyżej 
2501 g

LBW VLBW ELBW

Asymetria 5 16 7 5

Prawidłowa 7 6 6 1

Brak	danych 1 2 1 2

Łącznie 13 24 14 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ryc. 9. Budowa twarzy a waga urodzeniowa w grupie badanej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Nieprawidłowości dotyczyły też funkcjonowania zmysłów. 
Jak stwierdza W. Walas, niedojrzałość zmysłów notowana w tej 
grupie dzieci nie stanowi oczywiście bezpośredniego zagrożenia 
życia, lecz rzutuje w zasadniczy sposób na jego jakość, gdyż mo-
że skutkować nawet poważnym kalectwem25.

25  Por. W. Walas, Bardzo trudne początki, czyli wcześniak w oddziale intensywnej 
terapii, w: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności 
i satysfakcje, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 14.
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Na wpływ zaburzeń wzroku na nabywanie mowy i języka 
zwrócił uwagę A. Pruszewicz, który prawidłowe funkcjonowanie 
nie tylko analizatora słuchowego, ale i wzrokowego zaliczył do 
czynników podstawowych dla właściwego rozwoju głosu i mo-
wy. Dostrzegł on, iż nie tylko u niedosłyszących rozwój mowy 
jest zaburzony. Także u niewidomych od urodzenia, niewidzą-
cych ruchów artykulacyjnych, gestów i mimiki, mowa rozwija się 
później i trudniej. U ok. 40-50% spośród nich spotyka się jej zabu-
rzenia jeszcze w okresie rozpoczynania nauki szkolnej. Nieprawi-
dłowości wzroku powodują występowanie w ok. 40% przypad-
ków wadliwej artykulacji. W zespołach zwyrodnienia siatkówki 
i zaburzeń wzroku również w 40% przypadków notowane są za-
burzenia płynności mowy o typie jąkania i mowy bezładnej. Dzie-
ci ulegają także stresom psychicznym i socjalnym, co utrudnia do-
datkowo proces nabywania umiejętności komunikacyjnych26.

W rozpoznaniach znalazła się ocena wzroku, słuchu oraz do-
tyku. W nielicznych przypadkach określano także zmysł przed-
sionkowy. W zakresie wzroku (oprócz stwierdzonej w 17 przy-
padkach retinopatii) zaburzał funkcjonowanie tego zmysłu zez 
(5 dzieci) i oczopląs (2 przypadki). U chłopca urodzonego w 27. 
Hbd, który w momencie pojawienia się w OWI liczył sobie 12,5 
miesiąca, zdiagnozowano niedowidzenie.

Przyczyną częstych zaburzeń słuchu jest niedojrzałość uszu 
wcześniaków i obszarów mózgu, które odpowiedzialne są za od-
biór i opracowanie bodźców słuchowych. Sytuację pogarsza przy 
tym konieczność przyjmowania przez dzieci leków niezbędnych 
dla ratowania życia, lecz mogących w wyniku działań ubocz-
nych wpływać uszkadzająco na tenże zmysł27. Wyniki badań słu-
chu znalazły się w dokumentacji 52 dzieci. U 34 spośród nich nie 
stwierdzono zaburzeń. W przypadku 16 wcześniaków konieczna 
była dalsza kontrola tego zmysłu. U dwojga dzieci zdiagnozowa-
no niedosłuch – u dziewczynki z bardzo niską wagą urodzenio-
wą, z 34 Hbd, oraz u chłopca z ekstremalnie niską wagą, urodzo-
nego w 27 Hbd. Objawy nadwrażliwości słuchowej pojawiły się 
u chłopca z niską wagą urodzeniową, z 34 Hbd.

26  Por. A. Pruszewicz, Fizjologiczny rozwój mowy, w: Foniatria kliniczna, red. 
A. Pruszewicz, Warszawa 1992, s. 222 i 236.

27  Por. W. Walas, Bardzo trudne początki, czyli wcześniak w oddziale intensywnej 
terapii, w: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności 
i satysfakcje, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008, s. 15.
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U siedmiorga dzieci dostrzeżono objawy nad- lub podwrażli-
wości dotykowej, co stanowi dodatkowe utrudnienie w czynno-
ściach pielęgnacyjnych, stanowi problem w karmieniu dziecka 
oraz może zaburzająco wpływać na kształtowaną więź dziecka 
z opiekunami.

Prawidłowy rozwój dziecka stanowi wykładnik, jak stwierdza 
A. Kowalczyk-Kuta28, prawidłowego przebiegu ciąży, porodu 
i okresu noworodkowego. Wpływ na jego przebieg mają gene-
tycznie zaprogramowany wzorzec rozwoju psychomotorycznego 
oraz czynniki ryzyka (z okresu ciążowego, okołoporodowego, po-
porodowego – zabiegi diagnostyczno-lecznicze w intensywnej te-
rapii). Biorąc pod uwagę wielość czynników zaburzających, które 
pojawiły się w grupie badanej, nie należy się dziwić, iż – już na 
tak wczesnym etapie rozwoju psychomotorycznego – u 30 dzieci 
z grupy badanej (51%) stwierdzono jego opóźnienie. 17 spośród 
nich urodziło się między 24. a 32. Hbd. W przypadku dwojga 
dzieci zalecono systematyczną obserwację (rycina 10 i 11).

Ryc. 10.  Dzieci z grupy badanej o zdiagnozowanym opóźnieniu rozwoju 
psychomotorycznego a czas trwania ciąży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

28  Por. A. Kowalczyk-Kuta, Opieka nad wcześniakiem w pierwszych latach życia, 
w: Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satys-
fakcje, red. I. Pirogowicz, A. Steciwko, dz. cyt., s. 29.
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Ryc. 11.  Dzieci z grupy badanej o zdiagnozowanym opóźnieniu rozwoju 
psychomotorycznego a ich waga urodzeniowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Jak zaznacza E. Stecko: „Podstawową i najważniejszą funkcją 
biologiczną jest pokarmowa, polegająca na ssaniu”29. Stwierdza 
ona także, iż wszyscy terapeuci powinni mieć świadomość „fak-
tu ciągłości mówienia jako specjalizacji czynności pokarmowych 
i oddechowych”30. Karmienie naturalne jest możliwe dzięki pra-
widłowemu rozwojowi i sprawności mięśni twarzy oraz języka. 
Dzięki karmieniu naturalnemu nie tylko kształtują się kontakty 
społeczne i emocjonalne, buduje się poczucie bezpieczeństwa 
dziecka. Jest ono także ogromnie istotne dla rozwoju prawidło-
wej artykulacji. Dziecko, karmione w ten sposób, nie tylko stymu-
luje rozwój narządów artykulacyjnych, ale i nabywa prawidło-
wych nawyków ruchowych – narządy artykulacyjne poddawane 
są w trakcie tej czynności intensywnemu treningowi, kształtuje 
się ich koordynacja. Uczy się także oddychania torem nosowym.

U dzieci przedwcześnie urodzonych karmienie wiąże się z wie-
loma problemami, zaś wybór właściwego sposobu karmienia  

29  E. Stecko, Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznanie i postępowanie lo-
gopedyczne, Warszawa 2002, s. 18.

30  E. Stecko, Dwa spojrzenia logopedy na mowę dziecka z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, „Rewalidacja” 1998, 1/3, s. 18.
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jest bardzo istotny i ze względów medycznych, z racji uzyskania 
i utrzymania odpowiedniej wagi ciała i ze względu na kształto-
wanie umiejętności przyjmowania pokarmu w kolejnych miesią-
cach życia, a w konsekwencji ze względu na wpływ na rozwój 
mowy31. Długotrwałe karmienie przez sondę powoduje wzmo-
żone problemy w przestawieniu dziecka na inną formę przyj-
mowania pokarmu, a także ogranicza trening narządów arty-
kulacyjnych, które w okresie późniejszym są często zbyt słabe, 
aby poradzić sobie z pokarmami stałymi. Dodatkowym utrud-
nieniem jest zazwyczaj notowana też w tej grupie nadwrażliwość 
w okolicy nosa i warg.

Dane dotyczące dzieci z grupy badanej, niestety, trudno uznać 
za wystarczające. Zazwyczaj nie określano, jak długo karmione 
były dzieci w wybrany sposób. Nie pojawiały się także uwagi 
dotyczące jakości przebiegu tej tak ważnej dla rozwoju dziecka 
funkcji. Wiadomo, iż im młodsze rodzi się dziecko, tym na więcej 
sposobów jest karmione w okresie noworodkowym i niemowlę-
cym. Tych danych także zabrakło. Tym niemniej wynotowano, 
iż przynajmniej w 27 przypadkach dzieci karmione były do mo-
mentu pojawienia się w OWI początkowo przez sondę, w 6 zaś 
zalecono karmienie pozajelitowe. Naturalny sposób karmienia 
zastosowano wobec 25 dzieci z ciąż trwających od 33 do 37 Hbd. 
Butelka została wykorzystana w podawaniu pokarmu 42 wcze-
śniakom. Zebrane dane ujęto w tabelach 14 i 15.

Tabela 14.  Sposób karmienia dzieci z grupy badanej w okresie noworodkowym 
i niemowlęcym a czas trwania ciąży

Sposób karmienia
Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Przez	sondę 17 10

Pozajelitowe 3 3

Piersią 0 27

Butelką 17 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

31  Por. L. Witak-Światłowicz, Od jedzenia do mówienia. Problemy związane 
z karmieniem dziecka chorego, w: Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedago-
giczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2007, s. 344-345.
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Tabela 15.  Sposób karmienia dzieci z grupy badanej w okresie noworodkowym 
i niemowlęcym a waga urodzeniowa

Sposób karmienia Powyżej 2501 g LBW VLBW ELBW

Przez	sondę 2 10 9 6

Pozajelitowe 0 2 3 1

Piersią 12 12 3 0

Butelką 8 19 11 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Czynności pokarmowe utrudnia dodatkowo obniżone często 
w tej grupie dzieci napięcie mięśniowe narządów artykulacyj-
nych, szczególnie w obrębie mięśnia okrężnego warg. Wargi nie 
są wówczas na tyle silne, aby dziecko mogło objąć nimi mocno 
sutek matki bądź smoczek butelki. Właściwe napięcie jest także 
niezbędne dla wykształcenia prawidłowego połykania32. W okre-
sie późniejszym może to uniemożliwić ściąganie pokarmu z ły-
żeczki33. Zaledwie u 13 dzieci (22% grupy badanej) podczas 
badania logopedycznego stwierdzono prawidłowe napięcie mię-
śnia okrężnego warg. U pozostałych dzieci w większości jest ono 
obniżone (tabele 16, 17 i ryciny 12, 13).

Tabela 16.  Napięcie mięśniowe – mięsień okrężny warg u dzieci z grupy 
badanej a czas trwania ciąży

Napięcie mięśniowe
Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Obniżone 12 21

Wzmożone 2 2

Prawidłowe 3 10

Brak	danych 5 4

Łącznie 22 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

32  Por. E. Stecko, Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznanie i postępowa-
nie logopedyczne, dz. cyt.

33  Por. L. Witak-Światłowicz, Od jedzenia do mówienia. Problemy związane 
z karmieniem dziecka chorego, dz. cyt.
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Ryc. 12.  Napięcie mięśniowe – mięsień okrężny warg u dzieci z grupy  
badanej a czas trwania ciąży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 17.  Napięcie mięśniowe – mięsień okrężny warg u dzieci z grupy 
badanej a waga urodzeniowa

Napięcie mięśnia 
okrężnego

Powyżej 2501 g LBW VLBW ELBW

Obniżone 6 15 7 5

Wzmożone 1 1 2 0

Prawidłowe 5 5 3 0

Brak	danych 1 3 2 3

Łącznie 13 24 14 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Ryc. 13.  Napięcie mięśniowe – mięsień okrężny warg u dzieci z grupy  
badanej a czas trwania ciąży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Podczas trzech ostatnich miesięcy ciąży, pod wpływem mo-
toryki mięśni językowych, grzebienie podniebienne boczne zani-
kają. Powstaje wówczas płaski obraz podniebienia, który typowy 
jest dla noworodków urodzonych o czasie. Gotyckie podniebie-
nie zachowane u niektórych spośród nich może wynikać z osła-
bienia bądź braku ruchów języka pochodzenia neurologicznego. 
U dzieci urodzonych o czasie może być to więc objawem świad-
czącym o zaburzeniach neurologicznych z okresu prenatalnego. 
U dzieci przedwcześnie urodzonych zazwyczaj jednak wynika 
z faktu skrócenia życia płodowego – czas w ich przypadku prze-
znaczony na właściwe kształtowanie podniebienia był po prostu 
niewystarczający34.

W grupie badanej dane dotyczące ukształtowania podniebienia 
twardego zamieszczono w dokumentacji 48 dzieci. Podniebienie 
gotyckie zarejestrowano w 15 przypadkach, w tym 9 dzieci urodzi-
ło się między 24 a 32 Hbd. Dane liczbowe dotyczące tego zagadnie-
nia ujęto w tabelach 18 i 19. Przedstawiają je także ryciny 14 i 15.

34  Por. C. Amiel-Tison, Neurologia perinatalna, Wrocław 2008, s. 81.
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Tabela 18.  Budowa podniebienia twardego a czas trwania ciąży w grupie 
badanej

Budowa podniebienia 
twardego

Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Prawidłowe 6 26
Gotyckie 9 6

Wada rozszczepowa 0 1
Brak	danych 7 4
Łącznie 22 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ryc. 14. Budowa podniebienia twardego a czas trwania ciąży w grupie badanej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 19.  Budowa podniebienia twardego a waga urodzeniowa w grupie badanej

Podniebienie 
twarde

powyżej 2501 g LBW VLBW ELBW

Prawidłowe 10 15 6 1

Gotyckie 1 6 5 3

Wada rozszczepowa 0 0 1 0

Brak	danych 2 3 2 4

Łącznie 13 24 14 8
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Ryc. 15.  Budowa podniebienia twardego a waga urodzeniowa w grupie badanej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Trudności w prawidłowym karmieniu mogą być spowodowa-
ne nieprawidłowym napięciem różnych grup mięśniowych, za-
uważalne jest to zjawisko także w obrębie języka. Nieprawidło-
we napięcie mięśniowe zaobserwowano u 23 wcześniaków (39% 
grupy) – u 19 obniżone i u 4 podwyższone (tabele 20, 21 oraz ry-
ciny 16, 17). W 15 przypadkach badanie logopedyczne wskazało 
na wysuwanie języka poza obręb jamy ustnej i jego spoczywanie 
na czerwieni wargowej. W 5 przypadkach dodatkowo zdiagno-
zowano wiotkość krtani. Problemy u czworga dzieci pogłębia 
stwierdzony refluks żołądkowo-przełykowy.

Tabela 20.  Napięcie mięśniowe w obrębie języka w grupie badanej a czas 
trwania ciąży

Język – napięcie  
mięśniowe

Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Obniżone 6 13

Wzmożone 1 3

Prawidłowe 9 16

Brak	danych 6 5

Łącznie 22 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Ryc. 16.  Napięcie mięśniowe w obrębie języka w grupie badanej a czas 
trwania ciąży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 21.  Napięcie mięśniowe w obrębie języka w grupie badanej a waga 
urodzeniowa

Język – napięcie 
mięśniowe

powyżej 2501 g LBW VLBW ELBW

Obniżone 3 10 3 3

Wzmożone 1 2 0 1

Prawidłowe 7 9 9 0

Brak	danych 2 3 2 4

Łącznie 13 24 14 8

6

13

1

3

9

16

6
5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

obniżone wzmożone prawidłowe brak danych

24 - 32 Hbd

 33 - 37 Hbd



86 Katarzyna Kaczorowska-Bray, Małgorzata Zielińska-Burek

Ryc. 17.  Napięcie mięśniowe w obrębie języka w grupie badanej a waga 
urodzeniowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Jak stwierdza E. Stecko, „w zależności od rodzaju karmienia 
różny jest sposób oddychania dziecka”35. W początkowej fazie 
życia jedynie 27 dzieci z grupy badanej było karmionych piersią. 
Dla większości z nich nie był to przy tym jedyny sposób przyj-
mowania pokarmu. W tym przypadku istnieje duże ryzyko wy-
kształcenia nawykowego oddychania przez usta, co powodować 
może częste zakażenia dróg oddechowych, deformacje zgryzu, 
wady artykulacyjne oraz nieprawidłowy sposób połykania36. 
W grupie badanej jednakże ten nieprawidłowy sposób oddy-
chania pojawił się stosunkowo rzadko. Logopedzi stwierdzili go 
u 3 dzieci urodzonych między 24. a 32. Hbd i u 5 z ciąż trwają-
cych od 33 do 37 Hbd. (łącznie 14% grupy badanej). U 6 wcze-
śniaków zanotowano oddychanie torem nosowo-ustnym. Nieste-
ty, niepokoi duży odsetek dzieci (32% grupy badanej), u których 
nie określono przebiegu tak istotnej dla rozwoju aparatu artyku-
lacyjnego funkcji (tabele 22, 23 oraz ryciny 18, 19).

35  E. Stecko, Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie 
logopedyczne, dz. cyt., s. 19.

36  Tamże.
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Tabela 22. Sposób oddychania w grupie badanej a czas trwania ciąży

Sposób oddychania
Wcześniaki urodzone 
między 24 a 32 Hbd

Wcześniaki urodzone 
między 33 a 37 Hbd

Tor	ustny 3 5

Tor nosowy 10 16

Tor	nosowo-ustny 0 6

Brak	danych 9 10

Łącznie 22 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ryc. 18. Sposób oddychania w grupie badanej a czas trwania ciąży
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Tabela 23. Sposób oddychania w grupie badanej a waga urodzeniowa

Sposób oddychania powyżej 2501 g LBW VLBW ELBW

Tor	ustny 2 3 3 0

Tor nosowy 6 14 5 1

Tor	nosowo–	ustny 2 1 1 2

Brak	danych 3 6 5 5

Łącznie 13 24 14 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Ryc. 19. Sposób oddychania w grupie badanej a waga urodzeniowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

„Podstawowe badanie logopedyczne niemowlęcia na-
leżałoby rozpocząć od sprawdzenia odruchów ze strefy 
ustno-twarzowej”37. W okresie noworodkowym i niemowlę-
cym są one bowiem podstawą rozwoju oralnych wzorców ru-
chowych, zaś w toku prawidłowego rozwoju ustępują miejsca 
ruchom dowolnym aparatu mowy. Według L. Geilke i B. Ro-
góż-Boguckiej, czas, w którym odruchy te zanikają, jest najwcze-
śniejszym wskaźnikiem postępu w kształtowaniu prawidłowych 
mechanizmów emisyjnych. U dzieci przedwcześnie urodzonych 
zaburzenia kontroli napięcia mięśniowego są częstą przyczyną 
dominacji lub prymitywizmu reakcji odruchowych. Najbardziej 
charakterystyczne zjawiska obserwowane w tym zakresie, to 
osłabiony odruch szukania i ssania, zaburzenia koordynacji ssa-
nia i połykania. Towarzyszyć temu może nieprawidłowy rozwój 
psychomotoryczny dziecka38.

Dokonując opisu grupy badanej, skupiono uwagę na wystę-
powaniu i na realizacji odruchów ze sfery ustno-twarzowej. Nie-

37  A. Regner, Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego nie-
pełnosprawnością, dz. cyt., s. 239.

38  L. Geilke, B. Rogóż-Bogucka, Współpraca logopedy z fizjoterapeutą we wcze-
snym wspomaganiu rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, dz. cyt., s. 108.
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stety, ponownie zastanawia brak danych w odniesieniu aż do 13 
dzieci (22%). W grupie wcześniaków, w których dokumentacji 
znalazł się wynik tego badania, u większości stwierdzono pra-
widłowe występowanie odruchów, właściwe dla wieku skorygo-
wanego dziecka. Nieco inaczej wyglądają dane dotyczące jakości 
odruchów. Tu nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 20 
dzieci (34%). W 8 przypadkach zanotowano wzmożony odruch 
zwracania, w 3 kąsania. Osłabiona realizacja dotyczyła przede 
wszystkim odruchu ssania (tabela 24, 25 i ryciny 20, 21).

Tabela 24.  Występowanie i realizacja odruchów w grupie badanej a czas 
trwania ciąży

Czas trwania 
ciąży

Odruchy – występowanie Odruchy – realizacja

prawi-
dłowe

niepra-
widłowe

brak 
danych

prawi-
dłowe

niepra-
widłowe

brak 
danych

24-32	Hbd 16 1 5 5 11 6

33-37	Hbd 26 3 8 21 9 7

Łącznie 42 4 13 26 20 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

 

Ryc. 20.  Występowanie i realizacja odruchów w grupie badanej a czas 
trwania ciąży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Tabela 25.  Występowanie i realizacja odruchów w grupie badanej a waga 
urodzeniowa dzieci

Waga 
urodzeniowa

Odruchy – występowanie Odruchy – realizacja

prawi-
dłowe

nieprawi-
dłowe

brak 
danych

prawi-
dłowe

nieprawi-
dłowe

brak 
danych

Powyżej	
2501	g

10 0 3 8 2 3

LBW 18 2 4 14 6 4

VLBW 9 2 3 2 9 3

ELBW 5 0 3 2 3 3

Łącznie	 42 4 13 26 20 13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Ryc. 21.  Występowanie i realizacja odruchów w grupie badanej a waga 
urodzeniowa dzieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Mowa wcześniaka w wielu przypadkach rozwija się na nie-
typowej, zdarza się, że patologicznej podstawie. „Rozwój każdej 
funkcji, a więc i mowy, trwa od poczęcia”39, w przypadku dziecka 
urodzonego przedwcześnie proces ten jest w swym naturalnym 
rytmie poważnie zaburzony. Rozwój komunikacji takiego dziecka  

39  E. Stecko, Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznanie i postępowanie lo-
gopedyczne, dz. cyt., s. 14.
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odbywa się również w nietypowych okolicznościach. Nietypo-
wych, gdyż długotrwały dla wielu dzieci pobyt w szpitalu, ko-
nieczność poddania ich wielu zabiegom leczniczym, w tym i ope-
racyjnym, lęk rodziców o życie dziecka nie tworzą prawidłowej 
atmosfery, sprzyjającej jego rozwojowi, negatywnie wpływają na 
kształtowanie relacji dziecko – rodzice i na pierwsze próby ko-
munikowania się z dzieckiem. Opiekunowie, skupiając uwagę na 
zaburzeniach i nieprawidłowościach w jego rozwoju, koncentru-
ją się na terapii i rehabilitacji. Patrząc na malucha przez pryzmat 
swych obaw i jego problemów, często ograniczają spontaniczne 
kontakty werbalne i zabawy, obawiając się o jego zdrowie.

Analizując dane z dokumentacji medycznej i terapeutycznej 
grupy badanej, stwierdzono, iż baza, na której kształtują się umie-
jętności komunikacyjne wcześniaków, budzić może poważny 
niepokój. Pierwszemu badaniu logopedycznemu poddane zosta-
ły dzieci w różnym wieku (od 5. tygodnia do 13. miesiąca życia). 
W tym przypadku oczywiście trudno (biorąc przy tym pod uwa-
gę wiek skorygowany) stwierdzać prawidłowy czy też opóźnio-
ny rozwój mowy. Mimo iż H. Spionek40 zauważa, iż opóźnienie 
to przejawiać się może już w późniejszym pojawianiu się gawo-
rzenia czy też pierwszych słów, zaś w opracowanych przez nią41 
wskaźnikach oceny opóźnionego rozwoju mowy stwierdza się, iż 
poważny stopień opóźnienia należałoby diagnozować, gdy mowa 
dziecka rocznego jest na poziomie półrocznego (jedynie gaworzy), 
to jednakże w przypadku wcześniaków wydaje się, że taka oce-
na byłaby pochopna. Zważywszy jednak na wielość czynników, 
które mogą wpływać negatywnie na proces przyswajania umiejęt-
ności komunikacyjnych, konieczne jest prowadzenie intensywnej 
terapii logopedycznej dzieci z grupy badanej, która pozwoli na 
przeciwdziałanie pogłębianiu się deficytów ustno-twarzowych.

Rozwój mowy dzieci z grupy badanej i efekty prowadzonej 
terapii logopedycznej będą monitorowane przez kolejne trzy lata 
życia dziecka, w odstępach półrocznych. Pozwoli to na ustalenie, 
w jakim stopniu zaburzenia rozwoju psychoruchowego, notowa-
ne w tej grupie, utrudniają wcześniakom zdobycie tak istotnej 
dla naszego funkcjonowania umiejętności.

40  H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1981.
41  Podaję za G. Jastrzębowska, Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy, w: Logopedia. 

Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999, s. 309-368.
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Zróżnicowanie zakresu ruchów języka w czynno-
ściach artykulacyjnych i nieartykulacyjnych prowadzi 
do niejednakowych kryteriów w ocenie ruchomości/
ograniczenia ruchomości języka przez różnych specjali-
stów. Szczególnie duży zakres ruchów języka potrzebny 
jest do tworzenia prawidłowych głosek, choć wymaga-
nia poszczególnych fonemów w danym języku, a także 
określonych fonemów w poszczególnych językach et-
nicznych, nie są jednakowe. W przypadku języka pol-
skiego największe ruchowe wymagania stawiają języ-
kowi fonemy dziąsłowe (zwłaszcza drżący /r/) i miękkie 
(zwłaszcza dentalizowane /ś, ź, ć, dź/). Ankyloglosja 
ogranicza ruchomość języka, a w warunkach niepeł-
nej ruchomości języka niektóre układy artykulacyjne są 
niedostępne – dźwiękowe realizacje fonemów są więc 
wadliwe (nieznacznie, średnio, znacznie). Badanie moż-
liwości ruchowych języka jest niezbędne w ustalaniu 
przyczyny wadliwej wymowy. Omawiam dwa pionowe 
nieartykulacyjne ruchy języka, które pozwalają ocenić 
możliwości ruchowe języka w tworzeniu głosek.
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Głoska to „każdy najmniejszy element dźwiękowej formy 
wypowiedzi odznaczający się stałym zespołem cech artykula-
cyjnych, akustycznych i audytywnych”1, tworzony przez czło-
wieka z zamiarem realizacji najmniejszej jednostki języka – fo-
nemu oraz słuchany przez człowieka ze względu na fonemową 
wartość. Zdolność do odbierania różnic między głoskami oraz 
umiejętność identyfikowania każdej głoski z właściwą klasą fo-
nemową2 jest podstawą rozwoju języka i rozumienia tekstów 

1  B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedago-
gów, psychologów i logopedów, Gdańsk 2005, s. 136.

2  Języki naturalne różnią się liczbą fonemów i ich systemowym zróżnicowa-
niem. Fonem to „jednostka abstrakcyjna obejmująca klasę głosek, których wza-
jemna wymiana nie powoduje zmian w takich jednostkach języka, jak: morfem, 
wyraz, wypowiedzenie. (…) W danej klasie głosek stanowiącej określony fonem 
występują najczęściej głoski o bardzo podobnej budowie artykulacyjnej i aku-
stycznej, różniące się między sobą niewielką liczbą cech lub nawet tylko jedną 
cechą. Cechy te są słabo uświadamiane i najczęściej dostrzegają je tylko specjaliści 
fonetycy. Dla danej klasy głosek można określić wiązkę cech wspólnych, niepo-
wtarzalnych jako całość w innej klasie głosek, w innym fonemie. Cechy różniące 
klasy głosek nazywa się cechami dystynktywnymi, relewantnymi. Często fonem 
określa się właśnie jako wiązkę owych cech dystynktywnych. (…) Przeciętny 

The differences of the range of tongue movements 
in articulation and non-articulation activities causes mo-
re than one criteria when evaluating the abilities of ton-
gue movements by many specialists. Particularly a lar-
ge range of tongue movement is needed to create the 
correct sounds, but the requirements for the particular 
phonemes in each languages and for the certain pho-
nemes in different ethnic languages are not the same. 
In the case of the Polish language, the most demanding 
requirements are posed by language alveolar phonemes 
(especially rolled /r/) and soft (especially dentalized /ś, ź, 
ć, dź/). Ankyloglossia is limiting the mobility of the ton-
gue, in terms of incomplete tongue flexibility some ar-
ticulation systems are not available – audio realizations 
of phonemes are therefore flawed (slightly, moderately, 
greatly). Study of the tongue movement skills is essen-
tial in determining the cause of faulty pronunciation. I’m 
focusing two vertical non-articulation movements of the 
tongue, which allow the evaluation of the possibilities of 
movement of the tongue in creating sounds.

Summary
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językowych. Znajomość systemu fonemów języka3 oraz umiejęt-
ność realizowania każdego fonemu w postaci głosek jest podsta-
wą mówienia. Mówca tworzy zjawiska fizyczne (sekwencje gło-
sek), by wyrazić psychiczne treści (signifié) powiązane w języku 
znaczeniem z sekwencją fonemów (signifiant)4, słuchacz w zjawi-
skach fizycznych (sekwencje głosek słuchanych) rozpoznaje fo-
nemy jako składniki morfemów – znaczących jednostek języka –  
i dociera do treści.

Język jako jeden z narządów kształtujących przestrzeń 
w aparacie wymowy

Głoska powstaje w finale złożonej czynności mówienia jako 
wynik ruchu powietrza w przestrzeni wielonarządowego apara-
tu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego. Różnym przestrzen-
nym kompozycjom w obrębie aparatu wymowy odpowiadają 
odmienne brzmienia, na przykład, gdy powietrze łagodnie pły-
nie w ustnym kanale i wypływa bokami (a nie środkiem języka), 
powstają – w zależności od kształtu i wzajemnego usytuowa-
nia poszczególnych narządów, szczególnie języka, tworzącego 

użytkownik języka w danej klasie głosek stanowiącej określony fonem najczę-
ściej dostrzega tylko jedną głoskę i stąd bierze się potoczne wiązanie głoski 
z tym, co językoznawcy nazywają fonemem” (B. Rocławski, Podstawy wiedzy 
o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk 
2005, s. 137). Zob. też definicje fonemu w: R. Jakobson, M. Halle, Podstawy języ-
ka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 35-56.

3  W sprawie systemu fonemów języka polskiego nie ma zgodności wśród 
językoznawców. „Różnice, które są problemami spornymi polskiej fonologii 
dotyczą sporej liczby fonemów. W rzeczywistości problem sprowadza się do fo-
nemów /i, y, ę, ą/. Obecność lub brak w określonych systemach fonologicznych 
innych fonemów w zasadzie jest konsekwencją przyjętych dla tych fonemów roz-
strzygnięć. W wypadku przyjęcia fonemu /i/, a odrzucenia odrębnego fonemu /y/ 
system fonologiczny musimy wzbogacić o co najmniej kilka fonemów miękkich 
(...). Jeśli w systemie fonologicznym nie uwzględnimy /ę/ i /ą/, to musimy przyjąć 
fonem /ŋ/” (B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, 
pedagogów, psychologów i logopedów, dz. cyt., s. 196, 200). Zestawienie trzech syste-
mów fonologicznych języka polskiego (Z. Stiebera, W. Jassema, B. Rocławskiego) 
przedstawione jest w książce B. Rocławskiego, Podstawy wiedzy o języku polskim 
dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, dz. cyt., s. 197-199. 

4  F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961; T. Milewski, 
Językoznawstwo, Warszawa 1967.

Studia z logopedii – 7
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pośrodkową blokadę – rozmaite głoski boczne identyfikowane 
z fonemem /l/, gdy powietrze płynie szybciej środkiem kana-
łu ustnego i poddane jest wibracji, powstają – w zależności od 
kształtu i usytuowania narządów, zwłaszcza języka – rozmaite 
głoski drżące identyfikowane z fonemem /r/.

Jedna kompozycja narządów kanału głosowego przekształca 
się w mowie od kilku do kilkunastu razy w czasie jednej sekun-
dy w następną5, tworząc koartykulacyjnie powiązane sekwen-
cje brzmień i ruchów. O jakości serii zróżnicowanych kształtów 
kanału głosowego decyduje wiele zmiennych – z jednej strony 
psychicznych (fonemowo-fonetyczna struktura przyswajanego/
przyswojonego języka oraz fonemowo-fonetyczna kompetencja 
mówcy, słuchowo-ruchowo-czuciowe procesy mózgowe poprze-
dzające pracę obwodowych narządów, do których należy między 
innymi zaliczyć indywidualnie zróżnicowanie zdolności w or-
ganizacji zadań ruchowych, słuchowo-ruchowych, czuciowo-
-słuchowo-ruchowych, oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych), 
z drugiej strony – fizycznych (budowa nieruchomych narządów 

5  Liczba głosek tworzonych w czasie jednej sekundy jest zależna od wielu 
czynników. Ta sama osoba może tworzyć więcej głosek w swobodnej rozmo-
wie, zwłaszcza emocjonalnie nacechowanej, mniej w głośnym czytaniu, także 
w zależności od stopnia opanowania techniki czytania, rodzaju czytanego tek-
stu, rodzaju odbiorcy itd. Fizjologiczne możliwości w głoskowym różnicowaniu 
fonemów oraz w fonemowej identyfikacji głosek są ograniczone wydolnością 
aparatu nadawania i odbierania mowy. B. Rocławski ustalił liczbę głosek wymó-
wionych w czasie jednej sekundy, także w zależności od tempa mówienia (nor-
malne – bardzo szybkie) oraz średni czas trwania jednej głoski w mowie sześciu 
osób (w tym dwóch płci męskiej) w wieku od 9 do 36 lat. „W tempie normalnym 
nie obserwujemy jakichś wyraźnych różnic. Średni czas potrzebny na wymó-
wienie (…) jednej głoski wahał się od 0,073 do 0,084 sekund (od 12 do 14 gło-
sek na sekundę). Nieco większe wahania wystąpiły w bardzo szybkim tempie 
(…): od 0,043 do 0,056 sekund (od 18 do 23 głosek na sekundę)” (B. Rocławski, 
Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, 
Gdańsk 1986, s. 200; zob. też: B. Wierzchowska, Wymowa polska, Warszawa 1971, 
s. 211). Autor analizuje iloczas głosek na podstawie pomiarów akustyczno-au-
dytywnych i podaje, że zależy on od szybkości mówienia i długości zestrojów 
akcentowych, wyrazów i sylab, „a iloczas wyrazów zależy nie tylko od liczby 
fonemów, ale i ich jakości. (…) Trzyfonemowy wyraz wąs jest dwukrotnie dłużej 
realizowany niż trzyfonemowy wyraz dom” (B. Rocławski, Zarys fonologii, fone-
tyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, Gdańsk 1986 s. 205). 
Iloczas podwójnej samogłoski (w geminacie) „jest dwa razy dłuższy od iloczasu 
głosek pojedynczych, iloczas geminat spółgłoskowych ma się do iloczasu od-
powiednich głosek pojedynczych jak 1½:1” (B. Wierzchowska, Wymowa polska, 
Warszawa 1971, s. 211).
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oraz budowa i pozycja narządów ruchomych wobec siebie i wo-
bec narządów nieruchomych, kierunek, tor, siła i masa strumie-
nia powietrza).

Język jest narządem szczególnie ważnym w procesie tworze-
nia dźwięków mowy. Dzięki szczególnej budowie (trójwymiaro-
wy układ włókien mięśni wewnętrznych, połączenia mięśniami 
zewnętrznymi z nagłośnią i krtanią, z kością gnykową, z pod-
niebieniem) uzyskuje niewiarygodną ruchomość6 i może błyska-
wicznie zmieniać swój kształt i położenie, tworząc w jamach gar-
dłowej i ustnej przeszkodę dla płynącego z płuc powietrza.

Głoska kształtuje się częściowo w krtani, powiązanej ana-
tomicznie z językiem (dźwięczność/bezdźwięczność/półdź-
więczność7), częściowo w nasadzie, gdzie – ze względu na spo-
sób tworzenia przeszkody (na przykład zwarcie) i sposób jej 
odblokowania (na przykład wybuch, szczelina) w określonym 
miejscu nasady (na przykład koniec języka i zęby, tył języka  

6  Język, stanowiący część nasady, połączony jest z nagłośnią i krtanią, 
z kością gnykową, z podniebieniem. „Większą część języka (około 2/3 długo-
ści) stanowi trzon (corpus linguae), który zwężając się do przodu, bez widocz-
nej granicy przechodzi w wierzchołek lub koniec języka (apex linguae). Część 
tylną, przytwierdzoną do dna jamy ustnej, tworzy nasada lub korzeń języka 
(basis s. radix linguae); stanowi ona około 1/3 długości języka, skierowana jest 
do gardła i ustawiona pionowo, mniej więcej równolegle do długiej osi ciała, 
podczas gdy trzon biegnie raczej prostopadle do osi ciała. (...) Na trzonie od-
różniamy znacznie dłuższą powierzchnię górną, czyli grzbiet języka (dorsum 
linguae) i krótszą powierzchnię dolną. Obie powierzchnie przechodzą jedna 
w drugą wzdłuż tępych brzegów bocznych (A. Bochenek, M. Reicher, Anato-
mia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy, t. III, Układ trawienny, Warszawa 
1955, s. 102-104). Włókna mięśni wewnętrznych „układają się w nim w trzech 
głównych kierunkach: od przodu ku tyłowi, od brzegu do środka i od góry ku 
dołowi. Dzięki takiemu trójwymiarowemu układowi włókien język uzyskuje 
niewiarygodną ruchomość (…) Własna ruchomość języka jest uzupełniona mię-
śniami, które wnikają do języka od przodu (od żuchwy), od tyłu i z dołu (od ko-
ści gnykowej) oraz od tyłu i góry (od podstawy czaszki)” (H. Lippert, Anatomia, 
tom II, wydanie I polskie, red. R. Aleksandrowicz, Wrocław 1998, s. 726).

7  O czterech typach realizowania dźwięczności u dzieci w wieku przed-
szkolnym pisze P. Łobacz w Polskiej fonologii dziecięcej: „(1) wymowa zgodna 
z normą – segment dźwięczny posiada długość powyżej 50 ms, (2) wymowa 
bezdźwięczna – na spektrogramie stwierdza się obecność wyłącznie plozji 
i aspiracji, (3) wymowa częściowo dźwięczna – końcowa część segmentu zwar-
cia, długości przynajmniej 30 ms jest dźwięczna oraz (4) wymowa częściowo 
bezdźwięczna – początkowa część zwarcia jest dźwięczna, po czym następuje 
przynajmniej 30 ms segment ciszy przed plozją i aspiracją” (P. Łobacz, Polska 
fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa 1996, s. 181).
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i podniebienie miękkie) oraz siłę i masę strumienia powietrza, 
także decydujące o sposobie pokonywania przeszkody przez 
strumień powietrza (na przykład tarcie, przytarcie), powstaje 
ostateczny akustyczny obraz głoski.

Język jest narządem wielofunkcyjnym. W rozwoju człowie-
ka odgrywa ważną rolę nie tylko w tworzeniu głosek, ale także 
w wielu innych, wcześniej kształtujących się czynnościach (pre-
natalne połykanie wód płodowych8, postnatalne ssanie mleka 
z piersi matki, połykanie śliny, płynów, pokarmów, oczyszcza-
nie jamy ustnej z resztek pokarmowych), które stanowią na-
turalny trening przedatrykulacyjny. Pośrednio – przez swoją 
spoczynkową pozycję – wpływa także na kształtowanie zgryzu, 
a ze względu na powiązanie z nagłośnią i krtanią nawet na od-
dychanie9. Odgrywa także rolę w intymnych czynnościach in-
terpersonalnych10.

8  Rozwój języka i jego funkcje w życiu płodowym, których badania „stały 
się możliwe dopiero po wprowadzeniu badań ultrasonograficznych z opcją ba-
dania przepływów (color Doppler i power Doppler) oraz obrazowania 3D i 4D” 
oraz przegląd piśmiennictwa przedstawiają E. Ronin-Walknowska, M. Sambor-
ska, T. Płonka w publikacji Nieprawidłowości języka u płodu i noworodka, „Roczni-
ki Pomorskiej Akademii Medycznej”, t. LII, suplement 3, 2006, red. L. Halczy-
-Kowalik, s. 7-11.

9  Badacze japońscy (Ch. Mukai, S. Mukai, K. Asaoka, Ankyloglossia with de-
viation of the epiglottis and larynx, „Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.” 1991, 100, s. 3-20; 
Ch. Mukai, S.Ch. Mukai, K. Asaoka, Congenital ankyloglossia with deviation of the 
epiglottis and larynx: symptoms and respiratory function in adults, „Ann. Otol. Rhinol. 
Laryngol.” 1993, 102, s. 620-624) objawy zaburzeń oddychania – zbliżone do tych, 
które występują u dzieci zmarłych w przebiegu zespołu nagłej śmierci niemowląt 
(SIDS) – wiążą się z nieprawidłowym położeniem i odchyleniem nagłośni i krta-
ni, towarzyszącym ograniczeniu ruchomości języka w ankyloglosji.

10  O czym mówi się jako o jednym z problemów wśród innych me-
chanicznych i psychicznych skutków ankyloglosji w kilku publikacjach 
obcojęzycznych, m.in. w artykule A. Hooda, M. Rathee, S. Yadav, J. Gulia, 
Ankyloglossia, A Review of Current Status, „The Internet Journal of Otorhinolar-
yngology” 2010, Volume 12 Number 2 (dostępnym w 2011 roku w Internet 
Scientific Publications: http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-
otorhinolaryngology/volume-12-number-2/ankyloglossia-a-review-of-current-
status.html), w którym czytamy “Tongue tie have potential mechanical and 
social consequences which include: difficulty with intraoral toilet, licking the 
lips and sweeping the teeth free of food debris, difficulty in wearing dentures 
later in life due to poor fit, decreased facility in playing a wind instrument, diffi-
culty in licking an ice-cream and difficulty with “French-kissing”. Further these 
symptoms may be accompanied by a sense of social embarrassment due to teas-
ing and ridicule from peers. 19,20 The mechanical and social concerns may not 
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Wędzidełko języka a proste i złożone ruchy języka

Wydaje się, że każdy mankament w budowie języka rzutuje 
na jakość czynności wykonywanych z jego udziałem, ogranicza-
jąc imponującą ruchomość języka, wynikającą z budowy i po-
wiązania z innymi narządami. Jedną z ważnych części języka jest 
fałd błony śluzowej w linii pośrodkowej dolnej powierzchni języ-
ka (krótszej niż górna, grzbietowa powierzchnia), czyli „wędzi-
dełko (frenulum linguae), które przyczepia się na dnie jamy ustnej 
między obu brodawkami podjęzykowymi”11. Wędzidełko jest 
widoczne, gdy swobodna część języka jest uniesiona, a żuchwa 
opuszczona, szczególnie wyraźnie, gdy jednocześnie wznosi się 
grzbiet języka do podniebienia. Czasem przy uniesieniu przed-
niej części języka wędzidełko tworzy z błoną śluzową dolnej po-
wierzchni języka gładką powierzchnię. Wędzidełko zbudowane 
jest z tkanek miękkich i elastycznych, dzięki czemu może się 
skracać lub wydłużać – stosownie do ruchów języka, ale tylko 
w  g r a n i c a c h  a n a t o m i c z n y c h  m o ż l i w o ś c i12.

Obserwując język podczas wykonywania zadań ruchowych, 
można stwierdzić, że są osoby, które nie mogą swobodnie wy-
konać nawet niektórych prostych ruchów, gdyż w ę d z i d e ł k o 
j ę z y k a  j e s t  z a  k r ó t k i e  (ankyloglossia) i ogranicza rucho-
mość języka. Utrudnione lub niemożliwe jest na przykład unie-
sienie przedniej części języka za górne siekacze przy opuszczonej 
żuchwie, wysunięcie przedniej części języka na górną wargę, do-
tknięcie czubkiem języka za ostatni trzonowy ząb żuchwy – wę-
dzidełko n a p r ę ż a  s i ę  d o  g r a n i c  m o ż l i w o ś c i, a dal-
sze jego naciąganie może skutkować rozerwaniem tkanek.

Przyjmując, że proste, pojedyncze ruchy są podstawą zło-
żonych ruchów (artykulacyjnych), trzeba uznać, że u osób 
z wadą wymowy badanie zakresu ruchów języka w prostych  

manifest until later in childhood as younger children indeed may have symp-
toms but may not recognize or able to report them. Moreover owing to a sense 
of embarrassment regarding their condition patients may refrain from express-
ing their concerns unless questioned directly”. 

11  A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i le-
karzy, dz. cyt., s. 102-104.

12  W nielicznych publikacjach mówi się, że wędzidełko języka: „ogranicza 
nadmierny ruch końca języka ku tyłowi” (Polski słownik medyczny, Warszawa 
1981, s. 1278).
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czynnościach ruchowych jest ważnym składnikiem logopedycz-
nej diagnozy przyczynowej.

Ankyloglosja a opinie o potrzebie jej leczenia

Współcześnie krótkie wędzidełko języka nie jest jednak w lite-
raturze i praktyce (medycznej oraz logopedycznej) powszechnie 
postrzegane jako przyczyna ograniczenia ruchów języka, nawet 
w tworzeniu głosek. W Polsce także powszechne jest przekona-
nie, że wędzidełko języka „nie ma ż a d n e g o  wpływu na jego 
ruchomość”13. Odrębne opinie wyraża się rzadko. W ostatnich 
kilku latach zainteresowanie krótkim wędzidełkiem języka wzra-
sta, o czym świadczy większa liczba publikacji na temat ankylo-
glosji w różnych dyscyplinach medycznych.

Przedmiotem niezgodności jest także sposób wydłużania 
krótkiego wędzidełka. Wśród wielu (a może nawet większo-
ści) lekarzy i logopedów panuje (nieudokumentowana) opinia 
o łatwej rozciągliwości wędzidełka (w ćwiczeniach, masażach), 
a długa historia chirurgicznego leczenia ankyloglosji jest nie-
znana lub kwitowana z dezaprobatą: „Teraz się tego nie robi, to 
średniowiecze”. We wschodniej części świata (Japonia, Chiny) 
najstarsze opisy zabiegów chirurgicznych na wędzidełku języka 
u noworodków sięgają 1050 r. p.n.e.14 i obecnie uważa się je na-
dal za potrzebne15. W kulturze zachodniej także od dawna prze-
cinano wędzidełko języka (najstarsze opisy zabiegów pochodzą 
sprzed prawie dwóch tysięcy lat16). W średniowiecznej Europie 
wędzidełko języka noworodka przecinała położna paznokciem 
podczas chrztu17, a „jeżeli trudności ze ssaniem nie ustępowały, 

13  T. Zaleski, Niepowodzenia natury foniatrycznej w postępowaniu laryngologów 
u dzieci, w: Otorynolaryngologia dziecięca. Wybrane zagadnienia, red. E. Kossowska, 
Warszawa 1992; T. Zaleski, Opóźniony rozwój mowy, Warszawa 1992.

14  „Ishinhou, najstarsza japońska książka medyczna, opisuje nacinanie 
wędzidełka w przypadku przyrośnięcia języka u noworodków. Nacinanie 
wędzidełka przeprowadzane było co najmniej od ery Chou (1050-256 p.n.e.) 
w Chinach” (Ch. Mukai, S. Mukai, K. Asaoka, Ankyloglossia with deviation of the 
epiglottis and larynx…, dz. cyt., s. 3).

15  Ch. Mukai, S. Mukai, K. Asaoka, Ankyloglossia with deviation of the epiglottis 
and larynx symptoms and respiratory function in adults, dz. cyt., 3-20.

16  F. J. Catlin, V. de Haan, de V., Tongue-Tie, „Arch. Otolaryng.” 1071, 94, s. 548-557.
17  Por. tamże, s. 548-557.
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zabieg powtarzany był po trzech dniach”18. Warto przytoczyć 
słowa Jakuba Szymkiewicza, autora pierwszego polskiego pod-
ręcznika pediatrii pt. Nauka o chorobach dzieci z 1810 roku, które 
– omawiając dawne poglądy w Polsce na temat ankyloglosji –  
przywołuje Tomasz Sioda w artykule Krótkie wędzidełko języka jed-
ną z przyczyn trudności w karmieniu piersią:

„Nieruchawość języka (Ancyloglossum).
Charakter.
Nieruchawość ięzyka z krótkości wędzidełka językowego lub 

nienaturalnych więzów pochodząca.
Rozpoznanie.
Dziecię nie ssie, chociaż mu brodawka piersi lub palec będzie 

w usta włożony. Koniec ięzyka głęboko w iamce podięzykowey 
leży, ani palca pod ięzyk włożyć, ani go podnieść w górę nie 
można. Wady samego ięzyka nalepiey się poznawaią, gdy dzie-
cię płacze, co łatwo dokazać można, nos mu ściskaiąc palcami, 
pokaże się wtedy wędzidełko bardzo krótkie, niekiedy do końca 
ięzyka dochodzące. Czasem ono iest w stanie naturalnym, lecz 
włókna i błony nienaturalnie wyrastaią, które się od boków ięzy-
ka do dziąseł rozciągaiąc, ruchowi onego przeszkadzaią. Po roz-
cięciu takowych włókien dziecię natychmiast ssać poczyna.

Rokowanie.
W tysiącu nowonarodzonych ledwo się iedno z tą chorobą 

wyrodziło, dla przeszkody w ssania może bydź śmiertelną, ieżeli 
się operacya nie zrobi.

Leczenie.
Koniec wędzidełka, nożycami wygiętymi ku powierzch-

ni, maiącemi końce tępe, by w czasie operacyi nie ranić arterii 
podięzykowey (ranina) nieco przeciąć należy: więzy zaś niena-
turalne po bokach znayduiące się zupełnie porozcinać. Oczysz-
cza się ze krwi gęba wodą z octem, i leczy się bez dalszey po-
mocy sztuki”19.

Od połowy XX wieku przecinanie wędzidełka języka jest 
rzadko opisywane w literaturze medycznej i rzadko wykonywa-
ne w praktyce. Niekiedy mówi się o (rzekomej) nieskuteczności 

18  Ch. Mukai, S. Mukai, K. Asaoka, Ankyloglossia with deviation of the epiglottis 
and larynx: symptoms and respiratory function in adults, dz. cyt., s. 3-20.

19  J. Szymkiewicz, Nauka o chorobach dzieci, nakładem i drukiem Józefa Za-
wadzkiego, Wilno 1810, s. 381-382, za: T. Sioda, Krótkie wędzidełko języka jedną 
z przyczyn trudności w karmieniu piersią, „Postępy Neonatologii” 2007, 1 (11), s. 53.
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zabiegów, a nawet ich szkodliwości. Problem ankyloglosji, histo-
rię poglądów i wyniki własnych badań u osób z ankyloglosją sze-
rzej referuję w innych publikacjach20.

Współczesną niechęć do zabiegów wiążę z tym, że możliwość 
sztucznego karmienia noworodka „zminimalizowała” skutki an-
kyloglosji – krótkie wędzidełko języka przestało zagrażać życiu 
dziecka (jako przeszkoda w ssaniu mleka z piersi matki)21. Inne 
skutki ankyloglosji są mniej dramatyczne, a ponadto ogranicze-
nie ruchomości języka można kompensować, więc zainteresowa-
nie wędzidełkiem języka wygasło.

Niedostrzeganie i ignorowanie zależności ruchów języka od 
jakości wędzidełka można wiązać także z podejściem do oceny 
ruchomości języka. Inaczej ocenia się ruchomość języka, stawia-
jąc pytanie: „C z y  język z krótkim wędzidełkiem w y k o n u j e 
r u c h y?”, inaczej, gdy pytanie brzmi: „J a k  r u s z a  s i ę  język 
z krótkim wędzidełkiem? Czy tak samo, jak język z prawidło-
wym wędzidełkiem?”. Ocena ruchomości języka i dostrzeganie 
roli wędzidełka w ruchomości języka zależy także od tego, jakie 
zadanie ruchowe języka jest podstawą pytania.

Dostrzeganiu dysfunkcji języka w ankyloglosji nie sprzyja tak-
że powierzchowna interpretacja faktów, na przykład możliwość 
karmienia piersią dziecka z przyrośniętym językiem przemawia 
przeciwko negatywnym skutkom ankyloglosji, jeśli nie weźmie 
się pod uwagę, że krótkie wędzidełko przeszkadza w ssaniu, ale 
nie w połykaniu mleka, zatem – jeśli pokarm z piersi matki wy-
pływa łatwo – dziecko rzeczywiście może być karmione piersią, 
jednak bez ruchów ssania.

Kryteria oceny zakresu ruchów języka

Każde zadanie wykonywane z udziałem języka wymaga inne-
go zakresu jego ruchów, co nieuchronnie prowadzi do niejedna-
kowych kryteriów w ocenie ruchomości/ograniczenia ruchomo-

20  Por. B. Ostapiuk, Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wy-
mowie i skuteczności terapii, Szczecin 2012 (w druku) oraz B. Ostapiuk, P. Juszkiewicz, 
Frenotomia w leczeniu ankyloglosji i w usprawnianiu wymowy w dyslalii ankyloglosyjnej,  
w: Streszczenia XXXI Sympozjum Chirurgów Dziecięcych, Międzyzdroje 10-12.10.2002.

21  T. Sioda nieobecność problemu krótkiego wędzidełka w piśmiennictwie XX 
wieku także wiąże z upowszechnieniem sztucznego karmienia (T. Sioda, Krótkie 
wędzidełko języka jedną z przyczyn trudności w karmieniu piersią, dz. cyt., s. 52-57).
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ści języka przez różnych specjalistów. Szczególnie duży zakres 
ruchów języka potrzebny jest do tworzenia prawidłowych gło-
sek, choć wymagania poszczególnych fonemów w danym języ-
ku, a także określonych fonemów w poszczególnych językach 
etnicznych, nie są jednakowe. W przypadku języka polskiego 
największe wymagania stawiają językowi w realizacji fonemy 
dziąsłowe (zwłaszcza drżący /r/) oraz miękkie fonemy (zwłasz-
cza dentalizowane /ś, ź, ć, dź/). W przypadku języka hiszpańskie-
go wymagania wobec ruchomości języka są jeszcze większe ze 
względu na potrzebę realizacji dwóch fonemów drżących (/r1/ i /
r2/22), w języku angielskim zaś mniejsze ze względu na cechy gło-
sek reprezentujących w tym języku fonem /r/23, jeszcze mniejsze 
w języku japońskim, w którym głoski drżące i boczne należą do 
jednej klasy fonemowej24.

Ankyloglosja nie uniemożliwia tworzenia głosek, utrudnia 
jednak p r a w i d ł o w ą  r e a l i z a c j ę  f o n e m ó w i opóźnia 
k s z t a ł t o w a n i e  a r t y k u l a c j i  w okresie rozwoju wymo-
wy. Im większe ograniczenie ruchomości języka i im większe 
wymagania wobec ruchomości języka ze względu na strukturę 
systemu fonemów w danym języku, tym mniejsze możliwości 
kompensacyjne i zarazem w y r a ź n i e j s z e  s k u t k i  a n k y -
l o g l o s j i. Na przykład pole kompensacyjnych ruchów w reali-
zacji jedynego fonemu drżącego w języku polskim jest większe, 
łatwiej więc uzyskać jakąkolwiek ponadkrtaniową wibrację niż 
dwie zróżnicowane wibracje dla dwóch fonemów drżących w ję-
zyku hiszpańskim, w którym ryzyko pozafonemowych realizacji 
jest a priori wyższe, na przykład zamiast oczekiwanego [per1o] 
(‘pies’) powstaje [per2o] (‘ale’).

22  W. Nowikow, Fonetyka hiszpańska, Warszawa 1996.
23  Prawidłowe głoskowe realizacje angielskiego fonemu /r/ – „samogłoska 

niesylabiczna (...), spółgłoska uderzeniowa (...), spółgłoska trąca bezdźwięczna 
(...), spółgłoska trąca dźwięczna” (W. Jassem, Fonetyka języka angielskiego, War-
szawa, s. 55) – nie wymagają takiego wzniesienia masy języka, jak polska drżą-
ca głoska [r].

24  B. Rocławski przywołuje anegdotę „o lektorze języka japońskiego zatrud-
nionym w Uniwersytecie Warszawskim, który mianował się rektorem, dopóki 
nie uświadomił sobie różnic fonologicznych występujących w języku polskim” 
(B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, 
psychologów i logopedów, Gdańsk 2005, s. 229).
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Realizacje pozafonemowe (tzw. substytucje) są łatwo dostrze-
gane (nie tylko przez logopedów), realizacje pozafonetyczne 
z kolei (tzw. deformacje) – na przykład polskie [rdorsalneyba] za-
miast [ryba] – mogą być nawet niedostrzeżone (bądź zbagateli-
zowane). Oznacza to, że hiszpańskojęzyczni logopedzi i lekarze 
mogą być bardziej wyczuleni na ograniczenie ruchomości języka 
w ankyloglosji niż polskojęzyczni, a zwłaszcza angielskojęzycz-
ni. Wydaje się, że nie jest sprawą przypadku, iż australijska tera-
peutka mowy, zwolenniczka chirurgicznego leczenia ankyloglo-
sji, autorka jedynego zwartego, udokumentowanego badaniami 
(i materiałem fotograficznym) opracowania na temat ankyloglo-
sji i wymowy pt. Tongue Tie – From Confusion to Clarity: A Guide to 
the Diagnosis and Treatment of Ankyloglossia [1998] nosi nazwisko 
Carmen Fernando.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że współczesne negowanie 
ankyloglosji jako przyczyny wady wymowy i wykluczanie 
potrzeby chirurgicznego leczenia ankyloglosji (frenotomia, 
frenectomia) wywodzi się z anglojęzycznej literatury medycz-
nej. Wydaje się także, że mechaniczna adaptacja poglądów 
formułowanych w odniesieniu do języka angielskiego zaważy-
ła na opiniach polskich lekarzy, a następnie logopedów, choć 
związek jakości wymowy z jakością wędzidełka języka nie był 
przedmiotem szczegółowych badań. W praktyce potrzeby osób 
z wadą wymowy są często bagatelizowane, a ich dążenie do po-
prawy artykulacji traktowane jako rodzaj zachcianki. Nierzad-
ko polscy lekarze kwestionują wskazania do przecięcia wędzi-
dełka języka, argumentując: „Nie ma takiej potrzeby, przecież 
jakoś mówi to r”.

Ktokolwiek zatem ocenia wędzidełko języka i (dys)kwali-
fikuje je do zabiegu, powinien uwzględniać różne czynności 
wykonywane z udziałem języka i różnorodne potrzeby pa-
cjenta (w związku z wykonywanym zawodem, nauką języków  
obcych).

Krótkie wędzidełko języka, które w ojczystym języku przy-
czynia się do nieznacznego naruszenia reguł fonetycznych, mo-
że być poważną przeszkodą w nauce obcego języka. Znam takie 
przykłady z własnej praktyki. Dorosłe osoby zgłaszały się do 
mnie nie z powodu wady wymowy w języku polskim (realiza-
cje pozafonetyczne), lecz z powodu dotkliwych reakcji rozmów-
ców na swoje wypowiedzi w języku hiszpańskim (realizacje 
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pozafonemowe). Nie mogły tworzyć prawidłowych głosek drżą-
cych z powodu krótkiego wędzidełka języka, co stanowiło więk-
szą przeszkodę w języku hiszpańskim niż w polskim (i prowa-
dziło do znacznie gorszych skutków).

Potrzeba badania ruchów języka w logopedii

Ocena ruchów języka jest zatem ważnym elementem logo-
pedycznego badania, a w konsekwencji także warunkiem sku-
teczności usprawniania wymowy. W logopedycznej literaturze 
obfitości ćwiczeń języka towarzyszy powściągliwość w oce-
nie budowy języka i jego ruchowych możliwości. Szczególnie 
trudno o szczegółowe kryteria oceny i opis prawidłowego wy-
konania poszczególnych zadań (narzędzia badania języka pre-
zentowane w literaturze logopedycznej omówiłam w innych 
publikacjach25).

Moja propozycja badania ruchów i pozycji języka powstała 
w związku z potrzebą oceny jakości wędzidełka języka w bada-
niach jakości wymowy i zmian w ruchomości języka oraz zmian 
w wymowie po frenotomii języka u osób z ankyloglosją, które 
prowadziłam pod kierunkiem Pana Profesora Bronisława Ro-
cławskiego od kwietnia 1995 do marca 1999 roku26.

W przywołanych badaniach zastosowałam (i nadal w prakty-
ce stosuję) własny sposób oceny kształtu i zakresu ruchu języka 
w pięciu ruchach27. Podstawą oceny jest pytanie: „Jak ruch jest 
wykonywany” (a nie: „Czy ruch jest wykonywany”). Pierwsze 
przykłady zastosowania tego sposobu oceny wędzidełka języ-
ka przedstawiłam w 1997 roku w „Audiofonologii”28, następne 

25  Por. B. Ostapiuk, Logopedyczna ocena ruchomości języka, w: Logopedia. Teoria 
i praktyka, red. M. Młynarska, T. Smereka, Wrocław 2005, s. 299-306.

26  Badaniami objęłam 210 osób (64% płci męskiej) z ankyloglosją w wieku 
od 2 lat i 3 miesięcy do 29 lat i 6 miesięcy. Około 40% badanych wcześniej ko-
rzystało z logopedycznej terapii.

27  B. Ostapiuk, Warunki skuteczności logopedycznej terapii dyslalii ankyloglo-
syjnej. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Akademia Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie, Warszawa 2000; B. Ostapiuk, Logopedyczna ocena ruchomości 
języka, dz. cyt.

28  B. Ostapiuk, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – pro-
pozycja terminów i klasyfikacji, „Audiofonologia” 1997, 10, s. 117-136. 
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prezentowałam w kolejnych latach29, także na konferencjach lo-
gopedycznych i medycznych30.

Zastosowane kryteria pozwoliły porównywać ruchomość ję-
zyka w pojedynczych ruchach ze złożonymi ruchami (artykula-
cyjnymi) przed i po frenotomii języka.

Przyjmując, że warunkiem prawidłowej wymowy jest pełna 
ruchomość języka, a o wzajemnym położeniu poszczególnych 
narządów wymowy decyduje umiejętność wykonania okre-
ślonych ruchów, która z kolei kształtuje się w ramach określo-
nych anatomicznie m o ż l i w o ś c i, w pojedynczych ruchach  
oceniam:
 	 zakres ruchów (położenie różnych części języka względem 

różnych części jamy ustnej);
 	 kształt języka (położenie poszczególnych części języka wzglę-

dem siebie);
 	 zależność ruchów języka od ruchów warg i/lub żuchwy;
 	 stopień otwarcia jamy ustnej;
 	 naprężenie wędzidełka języka (anemizacja tkanek miękkich, 

wgłobienia na czubku języka (tzw. „serduszko” lub litera „V”), 
wgłobienia wzdłuż linii wędzidełka, ból lokalizowany przez 
pacjentów w miejscu przyczepów wędzidełka lub w okolicy 
dna jamy ustnej.
Do badania wybrałam pięć pojedynczych ruchów języka:

 	 J I – unoszenie szerokiego języka za przednie zęby szczęki 
przy maksymalnym odwiedzeniu żuchwy [ryc. 1];

29  B. Ostapiuk, Realizacja polskiego fonemu /l/ w dyslalii ankyloglosyjnej, w: Za-
burzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania. Materiały z kon-
ferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału Po-
lonistyki UW i Sekcję Logopedyczną TKJ w Warszawie, w dniach 6-8 czerwca 1998, 
Warszawa 1998; B. Ostapiuk, Warunki skuteczności logopedycznej terapii dyslalii 
ankyloglosyjnej, dz. cyt.; B. Ostapiuk, Rodzaje i jakość dźwiękowych realizacji polskie-
go fonemu /r/ w ankyloglosji, „Logopedia” 2002, 30, s. 91-103; B. Ostapiuk, Dziecię-
ca artykulacja czy wada wymowy – między fizjologią a patologią, „Logopedia” 2002, 
31, s. 95-156; B. Ostapiuk, Poglądy na temat ruchomości języka w ankyloglosji a po-
trzeby artykulacyjne, „Annales Academiae Medicae Stetinensis” 2006, 52, supl. 3, 
s. 37-47.

30  B. Ostapiuk, P. Juszkiewicz, Frenotomia w leczeniu ankyloglosji i w uspraw-
nianiu wymowy w dyslalii ankyloglosyjnej, w: Streszczenia. XXXI Sympozjum Chi-
rurgów Dziecięcych, Międzyzdroje 10-12.10.2002; B. Ostapiuk, P. Juszkiewicz, 
Poprawa jakości wymowy w chirurgiczno-logopedycznej terapii dyslalii ankyloglosyj-
nej. Streszczenie plakatu, w: Materiały z Konferencji Naukowej Dni Otolaryngologii 
Dziecięcej w Lublinie 18-20.09.2003 r.
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 	 J II – unoszenie szerokiego języka za przednie zęby szczęki 
z umieszczoną pod przednią częścią języka szpatułką, która 
wymusza wzniesienie grzbietu języka, oraz poszerzenie języ-
ka przy maksymalnym odwiedzeniu żuchwy (ryc. 5);

 	 J III – zakrywanie – przy swobodnie rozchylonych wargach 
i zębach – czerwieni górnej wargi grzbietową powierzchnią 
końcowej części szerokiego języka;

 	 J IV – sięganie końcem języka za ostatni ząb dolnego łuku zę-
bowego;

 	 J V – wysuwanie języka na brodę przy maksymalnym odwie-
dzeniu żuchwy.
Unoszenie języka za górne zęby (J I) powszechnie wykorzy-

stuje się do oceny ruchomości języka. W publikowanych propo-
zycjach badania języka nie opisuje się jednak dokładnie, jakie jest 
prawidłowe wykonanie, co prowadzi do dowolności w ocenie.

Zadanie to pozwala ustalić nie tylko, czy badana osoba u m i e 
odpowiednio ustawić język, ale także (a raczej: przede wszyst-
kim) c z y  m o ż e  to zrobić (czy anatomiczne warunki na to  
pozwalają).

Przyjęłam, iż w prawidłowym wykonaniu język jest szeroki 
od podstawy po linię brzegową końcowej części, która układa się 
za przednimi zębami szczęki, a żuchwa jest maksymalnie opusz-
czona. Dolna powierzchnia języka jest dobrze widoczna, szeroka 
i niemal prostopadła do dna jamy ustnej, a grzbiet języka pozo-
staje niewidoczny (ryc. 1a).

Ryc. 1.  Przykłady prawidłowej i ograniczonej ruchomości języka w unoszeniu 
języka za górne siekacze

Źródło: własne. Fot. Z. Wróblewski, B. Ostapiuk
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Charakterystyka prawidłowego wykonania pozwala zróżni-
cować stopnie ograniczenia (nieznaczny, średni, znaczny) przez 
odniesienie do prawidłowego wykonania, co minimalizuje su-
biektywizm oceny, choć w przypadku mięśniowej masy języka 
subiektywizm trudno w pełni wyeliminować.

Badając ruchomość języka, trzeba zadbać o jednakowe warun-
ki badania. Jednym z nich jest maksymalne opuszczenie żuchwy. 
Nie ulega wątpliwości, że odległość od dna jamy ustnej do gór-
nych siekaczy jest większa lub mniejsza w zależności od stopnia 
opuszczenia żuchwy. Oczywiste jest także, że łatwiej dotknąć 
przednią częścią języka do dziąseł za górnymi siekaczami przy 
nieznacznie opuszczonej żuchwie niż przy maksymalnie opusz-
czonej. Oceniając zakres ruchu języka, trzeba zatem uwzględnić 
s t o p i e ń  o p u s z c z e n i a  ż u c h w y, by nie ulec pozorom 
prawidłowego wykonania.

Ważnym składnikiem oceny jest także k s z t a ł t  j ę z y k a. 
Masę języka wewnątrz jamy ustnej można kształtować dwoja-
ko: zwężając lub poszerzając język. Stąd w opisie prawidłowego 
unoszenia języka podkreślam, że język powinien być szeroki od 
podstawy po przedni brzeg (na całej długości swobodnej części 
języka). Jeśli język jest szeroki i przednim brzegiem dotyka dzią-
seł za górnymi przednimi zębami, a żuchwa jest maksymalnie 
opuszczona, to można mówić o  p e ł n e j  s w o b o d z i e  r u -
c h u. W przypadku krótkiego wędzidełka trudno jednocześnie 
uzyskać i pożądany kształt, i pożądany stopień uniesienia języ-
ka. Badani, przezwyciężając trudności w drodze do celu – oprócz 
unoszenia żuchwy – stosują także strategię zwężania języka, co 
go zarazem wydłuża (lub łączą oba sposoby).

Na rycinie 2. przedstawiam fotografie języka dorosłego męż-
czyzny, który przed frenotomią unosił język zwężony lub po-
szerzony – przy zwężeniu przednia część języka unosi się nieco 
wyżej, przy poszerzeniu – niżej. Po kilku zabiegach przecięcia 
wędzidełka mężczyzna m ó g ł  poszerzyć język i jednocześnie 
unieść go wysoko [ryc. 2].

Pomijanie kształtu języka w ocenie jego ruchomości może pro-
wadzić do błędnego wrażenia, że język jest w pełni swobodny, co 
może się zdarzyć szczególnie wtedy, gdy ograniczenie ruchomo-
ści języka jest nieznaczne (na przykład ryc. 1b.).
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Ryc. 2. Przykład strategii wydłużania języka poprzez jego zwężenie
Źródło: własne. Fot. Z. Wróblewski

Kształtowanie masy języka odgrywa ważną rolę w artykula-
cji. W prawidłowych polskich głoskach ustnych powietrze pły-
nie środkiem szerokiego języka lub – wyjątkowo (w realizacjach 
fonemu /l/) – bokami szerokiego języka. Pośrodkowy przepływ 
powietrza wzdłuż języka dokonuje się, gdy boki języka zwierają 
się z zębami trzonowymi szczęki i blokują boczną ucieczkę po-
wietrza. Zwężanie języka jest niepożądane, gdyż prowadzi do 
bocznego przepływu powietrza, dobrze znanego w logopedii 
jako seplenienie boczne w realizacji fonemów dentalizowanych. 
Brzmienie dźwiękowych realizacji fonemów zwartych (przed-
nich /t, d/ i tylnych /k, g, ch/) tworzonych zwężonym językiem 
także odbiega od wzorcowego brzmienia, ale nie ma własnej na-
zwy. Zwężenie języka w realizacjach fonemu /l/ jest właściwie 
w ogóle niedostrzegane, gdyż odmienność ich brzmienia jest 
niewielka i każdy boczny przepływ powietrza, nawet tylko jed-
nostronny – niezależnie od wielkości i kształtu bocznych otwo-
rów/otworu – satysfakcjonuje słuchacza. Niepożądany boczny 
przepływ powietrza w realizacjach fonemów dentalizowanych 
jest lepiej słyszalny niż subtelne różnice w pożądanym bocznym 
przepływie powietrza w realizacjach fonemu /l/, ale mechanizm 
działania jest ten sam. Można powiedzieć, że kształt języka (sze-
roki – zwężony) decyduje o „lepszych” lub „gorszych” bocznych 
blokadach i bocznych otworach w realizacjach wielu fonemów.

Poza oceną kształtu języka wobec płaszczyzny pionowej sa-
gitalnej (szeroki – wąski) oraz pionowego usytuowania (góra –  
dół) wobec płaszczyzny poziomej (dno jamy ustnej), nale-
ży uwzględnić pionowe usytuowanie dalszych części języka 
w dalszych odcinkach jamy ustnej oraz poziome (do przodu – 
do tyłu) wobec pionowych płaszczyzn na całej długości kanału 

          Przed frenotomią                      Po pierwszej frenotomii           Po piątej frenotomii
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głosowego. W ocenie unoszenia przedniej części języka za górne 
siekacze ważny jest więc nie tylko kształt przedniej części języka 
(szeroki – wąski) i jej pozycja (wyżej – niżej), ale także kształt dal-
szych części języka. Choć te części języka nie są dobrze widoczne 
w bezpośredniej obserwacji, można dostrzec, że przy unoszeniu 
przedniej części języka, grzbiet języka albo wygina się w górę, al-
bo – przeciwnie – w dół [ryc. 3].

Ryc. 3.  Schematy wygięcia grzbietu języka przy unoszeniu przedniej części 
języka za górne zęby 

Źródło: opracowanie własne

Prawidłowa realizacja wielu polskich fonemów wymaga 
wzniesienia szerokiej przedniej części języka (/t/, /d/, /n/, /l/), 
a niektórych – także jednoczesnego wzniesienia grzbietu języ-
ka w środkowej części (/i/, /ś/, /ź/, /ć/, /dź/) albo także grzbietu 
w tylnej części języka (/r/) [ryc. 4.]. Kształt języka jest wówczas –  
zwłaszcza w realizacji fonemu /r/ – podobny do ukształtowa-
nia głowy i szyi węża kobry.

Krótkie wędzidełko jest przeszkodą w kształtowaniu mięśni 
języka w opisany sposób. Powstają wówczas różnego stopnia 
wadliwe dźwiękowe realizacje fonemów: bez wzniesienia języka, 
z niepełnym wzniesieniem tej lub innej części języka.

Na rycinie 4. przedstawiam realizacje polskich fonemów /l/, 
/i/, /r/ w obrazowaniu wideorentgenograficznym. Osoba I. z pra-
widłowym wędzidełkiem unosi język swobodnie i wyżej niż 
Osoba II. ze średnio skróconym wędzidełkiem, co skutkuje mniej 
lub bardziej wadliwym brzmieniem, a jest szczególnie słyszalne 
i widoczne w realizacji fonemu /r/.
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A.1. Osoba I.

/l/

A.2. Osoba I. A.3. Osoba I.

B.1. Osoba II. B.2. Osoba II. B.3. Osoba II.

/l/

/i/

/i/

/r/

/r/

Ryc. 4.  Pozycja języka w realizacji fonemów /l/, /i/, /r/ u dwóch osób w obra-
zowaniu wideorentgenograficznym

Źródło:  własne we współpracy z dr V. Posio

Z tego właśnie powodu zmodyfikowałam ruch unoszenia ję-
zyka za górne siekacze, wprowadzając do badania szpatułkę – jej 
umieszczenie pod przednią częścią języka wymusza w czasie ba-
dania poszerzenie języka oraz wygięcie grzbietu języka do pod-
niebienia (co trudno uzyskać bez szpatułki). Ułożenie języka za 
pomocą szpatułki na kształt „kobry” w ruchu J II pozwala lepiej 
ocenić stopień swobody ruchów języka w odniesieniu do potrzeb 
artykulacyjnych niż ruch J I.

W prawidłowym wykonaniu język jest szeroki od podstawy 
po linię brzegową przedniej części, która – schowana za przed-
nimi zębami w szczęce – jest niewidoczna. Dolna powierzchnia 
języka – niemal prostopadła do dna jamy ustnej – jest dobrze wi-
doczna, grzbiet języka wygina się ku podniebieniu (czego jednak 
nie widać), a żuchwa jest skrajnie opuszczona.

Fotografie przedstawione na rycinie 5. obrazują różnego stop-
nia ograniczenie w uzyskaniu pożądanej pozycji i kształtu języ-
ka. Granica możliwości uwidacznia się także w naprężeniu wę-
dzidełka, anemizacji (na grzbiecie języka), wgłobieniach (czubka, 
grzbietu języka) oraz stopniu otwarcia jamy ustnej. Dążenie do 
jej przekroczenia skutkuje bólem (może prowadzić nawet do 
rozerwania wędzidełka). Widoczne jest także zróżnicowanie 

Studia z logopedii – 8
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w umiejscowieniu dolnego przyczepu wędzidełka – bardzo czę-
sto osadzony jest on blisko dolnych siekaczy, co skraca odległość 
od podstawy języka do zębów i skutkuje doprzednim ustawia-
niem języka w artykulacji.

Ryc. 5.  Przykłady prawidłowej i ograniczonej ruchomości języka w unoszeniu 
języka za górne zęby na szpatułce 

Źródło: własne. Fot. Z. Wróblewski, B. Ostapiuk

Podane wskaźniki pozwalają sprawdzić, czy dysfunkcja języ-
ka (w pojedynczym, złożonym ruchu) jest związana z krótkim 
wędzidełkiem. Trzeba jednak także uwzględnić, że w jednakowo 
niekorzystnych warunkach badani uzyskują zróżnicowane efek-
ty w kształtowaniu mięśni języka. Jedni maksymalnie wykorzy-
stują ograniczone możliwości [ryc. 6.I.a], inni – przeciwnie – nie 
potrafią tego zrobić [ryc. 6.I.b]. Oba przykłady na rycinie 6. ilu-
strują jednakowe warunki anatomiczne, choć można ulec złudze-
niu, że jest inaczej. W pierwszym przypadku (I.a) język jest bar-
dzo dobrze wyćwiczony, choć dziecko nie korzystało wcześniej 
z logopedycznej pomocy – ograniczony zakres ruchu wynika 
z wyznaczonych przez wędzidełko możliwości, dalsze ćwiczenia 
(masaże) nic już nie mogą zmienić. W drugim (II.a) – choć dziec-
ko korzystało od sześciu miesięcy z logopedycznej pomocy, nie 
umie unieść języka – można przypuszczać, że dalsze ćwiczenia 
(masaże), jeśli pozwolą wykształcić umiejętność unoszenia ję-
zyka, to tylko w granicach możliwości, jakie wyznacza krótkie 
wędzidełko. W obu przypadkach zakres ruchu zwiększył się po 
przecięciu wędzidełka (w pierwszym fotografię wykonano na-
tychmiast po zabiegu, w drugim po niespełna trzech miesiącach, 
ale według relacji matki efekt był także natychmiastowy). Porów-
nanie obu przykładów pozwala sądzić, że skuteczność ćwiczeń 
języka w ankyloglosji jest ograniczona. Przestrzega także przed 
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wyciąganiem wniosków bez dokumentacji – można pochopnie 
uznać, że ćwiczenia zmieniły warunki anatomiczne (rozciągnęły 
wędzidełko), gdy tymczasem wykształciły tylko umiejętność ko-
rzystania z ograniczonych możliwości.

Ryc. 6.  Zróżnicowanie umiejętności w wykonaniu ruchu uniesienia języka za 
górne siekacze przed (a) i po frenotomii języka (b) u dwóch 6-letnich 
chłopców z jednakowym ograniczeniem ruchomości języka (znaczna 
ankyloglosja)

Źródło: własne. Fot. Z. Wróblewski

Z moich badań wynika, że krótkie wędzidełko ogranicza 
ruchomość języka i prowadzi do wadliwej realizacji fonemów 
spółgłoskowych języka polskiego, a skuteczność logopedycznej 
terapii dyslalii ankyloglosyjnej zależy od przecięcia wędzideł-
ka języka (frenotomia języka nożyczkami w znieczuleniu miej-
scowym bez zszywania rany), które zwiększa zakres ruchów 
języka, co pozwala kwestionować przekonanie, że „podcinanie 
wędzidełka jest na ogół bezcelowe, gdyż nowo powstała blizna 
jeszcze bardziej je skraca”. Badania wykazały także, że osią-
gnięcie pełnej artykulacyjnej ruchomości języka często wymaga 
kilku frenotomii.

Ankyloglosja jest zróżnicowana – oprócz znacznej i średniej, 
występuje jej postać nieznaczna. W każdej postaci ankyloglo-
sji powstają mniej lub bardziej wadliwe głoski, najczęściej są 
w tym samym stopniu wadliwe (nieznacznie, średnio, znacznie), 
a związek dla większości fonemów jest statystycznie istotny.

Znaczne odstępstwa w budowie i brzmieniu głosek są łatwo 
dostrzegane. Nieznaczne mogą być niedostrzeżone, ponieważ 
mowa – choć wadliwa – jest zrozumiała.
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Mowa jest podstawowym narzędziem naszej komu-
nikacji. Niniejszy tekst porusza problem poszukiwania 
przyczyn zaburzeń mowy. Mamy wiele potencjalnych 
przyczyn zaburzeń mowy (np.: naśladownictwo, zabu-
rzenia słuchu, choroby neurologiczne), jednak w wielu 
przypadkach przyczyna nie jest znana. Często zaburze-
nie mowy spowodowane jest przez kilka czynników.
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SummarySpeech is one of the primary way of our communi-
cation. The article treats about etiology of speech di-
sorders. There are many potential causes of speech 
disorders (e.g.: imitation, hearing loss, neurological 
disorders), but in many cases the source of disorder is 
unknown. The speech impediments often derives from 
intricate group of factors.
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Zdolność językowego porozumiewania się, jako jedna z naj-
ważniejszych cech gatunku ludzkiego, jest powszechną formą 
aktywności człowieka w ciągu całego jego życia, a sam rozwój 
mowy, jego uwarunkowania i zaburzenia, od dawna są przed-
miotem rozważań i dyskusji psychologów, logopedów czy języ-
koznawców.

Wśród dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, zaburze-
niem mowy lub wadą wymowy, wyróżnić można trzy grupy1. 
Pierwsza to dzieci, u których mowa pojawia się z opóźnieniem, 
ale od początku jest prawidłowa. Druga grupa to dzieci, u któ-
rych mowa pojawia się we właściwym czasie, jednak od same-
go początku zauważalne są nieprawidłowości. Do trzeciej grupy 
dzieci zaliczyć można te, u których mowa pojawia się z opóźnie-
niem i długo pozostaje nieprawidłowa.

Każda nieprawidłowość w obrębie mowy utrudnia, a cza-
sem nawet uniemożliwia komunikację. Nie bez znaczenia jest to, 
w jaki sposób dochodzi do powstania zaburzenia mowy, dlatego 
jedną z ważnych kategoryzacji jest kryterium etiologiczne, które 
uwzględnia przyczyny2 i patomechanizm zaburzenia, ukazując 
źródła nieprawidłowości i sposób, w jaki do nich dochodzi. Śle-
dząc patomechanizm i pochodzenie zaburzenia mowy koniecz-
ne jest stwierdzenie, na jakim tle ono powstało i jakie ma konse-
kwencje dla dalszego rozwoju, czy jest następstwem zakłócenia 
czy zaburzenia rozwoju oraz jak wpływa na funkcjonowanie po-
znawcze i społeczno-emocjonalne dziecka. Wolniejsze niż u ró-
wieśników wykształcanie się zdolności ekspresyjnych i/lub per-
cepcyjnych mowy powoduje, że dynamika rozwoju danej osoby, 
jej funkcjonowanie i ogólne możliwości odbiegają od normy. 
Często nie można w sposób jednoznaczny określić przyczyny 
zaburzeń mowy – czasami kilka czynników wydaje się wpływać 
negatywnie na jej rozwój.

Kryterium etiologiczne, uwzględniające przyczyny i pato-
mechanizm zaburzeń ma na celu ukazanie źródła nieprawi-
dłowości i sposobu, w jaki do nich dochodzi. Uwzględniając 
etiologię zaburzeń mowy, można je podzielić na obwodowe  

1  Por. G. Jastrzębowska, Opóźnienie rozwoju mowy, w: Podstawy neurologope-
dii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s. 367.

2  A. Sołtys-Chmielowicz, Zaburzenia artykulacji, teoria i praktyka, Kraków 
2008, s. 27. 
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i ośrodkowe3,4. Zaburzenia mowy pochodzenia ośrodkowe-
go mają swoje przyczyny w nieprawidłowej strukturze i funk-
cji ośrodkowego układu nerwowego, konkretnie w ośrodkach 
mowy w mózgu. Sprawa może dotyczyć ośrodków odbiorczych 
(czuciowych) lub nadawczych (ruchowych) albo ich wzajemnej 
współpracy. W ten sposób mogą ulegać zakłóceniu analiza i syn-
teza, tak w sferze odbioru (percepcji mowy), jak i jej wytwarzania 
(aktu mowy). Utrudnione jest również prawidłowe różnicowanie 
dźwięków mowy, a także różnicowanie kinestetyczne wykonywa-
nych ruchów artykulacyjnych. Zaburzenia mowy pochodzenia ob-
wodowego natomiast mają swoje przyczyny w obniżonej spraw-
ności narządów mowy, nieprawidłowej budowie aparatu mowy 
(wady zgryzu, przerośnięte migdały i/lub trzeci migdał, krótkie 
wędzidełko podjęzykowe znacznie ograniczające ruchy języka),  
niedosłuchu.

Zdarza się, że znalezienie przyczyny zaburzenia mowy okazuje 
się trudne, a zjawiska wskazujące na etiologię zaburzenia wiążą 
się z sobą, gdyż „centrala” i „obwód” współpracują z sobą na za-
sadzie sprzężenia zwrotnego. Trzeba więc znaleźć subtelną różni-
cę, celem określenia przyczyny obserwowanego zjawiska.

Opanowanie sprawności językowej i komunikacyjnej jest 
sprawą indywidualną, jednak w dużej mierze uwarunkowaną, 
zależną od grupy społecznej, w której wyrasta dana osoba5. Bio-
rąc to pod uwagę, w obrębie mowy wyróżnia się dwie sfery:
 	 sferę zachowań wspólnych, łączących wszystkich członków 

danej społeczności;
 	 sferę zachowań indywidualnych, właściwą dla danych człon-

ków owej społeczności6.
Ściśle związane z sobą tempo i rytm rozwoju zarówno psy-

chicznego, jak i fizycznego dziecka uwarunkowane są – ogól-
nie rzecz ujmując – czynnikami o charakterze biologicznym 
(przekazywane drogą genetyczną lub wrodzone właściwości 

3  A. Obrębowski, Uwagi do ośrodkowych zaburzeń mowy, „Otolaryngologia” 
2005, nr 4(4), s. 170-172. 

4  A. Obrębowski, Anatomiczne i fizjologiczne podstawy zaburzeń mowy, w: Dia-
gnostyka i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, 
Lublin 1993, s. 17-33.

5  S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003, s. 111-239. 
6  S. Grabias, Język poznanie, interakcja, w: Język, interakcja, zaburzenia mowy. 

Metodologia badań, t. II, red. T. Woźniak, A. Domagała, Lublin 2007, s. 356.
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ośrodkowego układu nerwowego jako materialnego podłoża 
wyższych czynności psychicznych) i środowiskowym (oddzia-
ływanie kręgów społecznych, w których wychowuje się dziec-
ko, a więc rodziny/opiekunów i rówieśników), a mechanizm ich 
działania wykazuje wysoką współzależność7.

Mowa dziecka rozwija się w warunkach naturalnych, tj. w ro-
dzinie, która jest pierwszym, naturalnym i podstawowym śro-
dowiskiem życia dziecka8. Człowiek rodzi się jako osoba niemó-
wiąca, ale dzięki kodowi genetycznemu nabywa umiejętności 
mówienia. Proces opanowywania języka zaczyna się już w okre-
sie płodowym i trwa przez całe życie, jednak najintensywniejsze 
zmiany zachodzą w dzieciństwie i okresie dorastania. Do opano-
wania języka nie wystarczą wzory, które dziecko czerpie z oto-
czenia. Aby w pełni sprawnie posługiwać się językiem, potrzeb-
ne są odpowiednio funkcjonujące struktury mózgowe. Dziecko 
przychodzi na świat ze specjalnymi mechanizmami uczenia się 
języka, a kontakt z nimi pozwala na odkrycie realizacji reguł ję-
zykowych charakterystycznych dla rodzimego języka9. 

Ważną rolę w tym procesie odgrywa także naśladownictwo, któ-
re nie jest niczym innym, jak odwzorowywaniem cudzych czynno-
ści. To zachowanie obserwatora, które wynika z zachowania mode-
la i jest do niego podobne. Naśladownictwo odgrywa wielostronną 
rolę w rozwoju dziecka, ma bowiem szczególne znaczenie nie tylko 
dla społecznego rozwoju dziecka, ale i dla podejmowania ról zwią-
zanych z płcią, a także dla uczenia się zachowania moralnego10.

Przyczyn wad wymowy może być bardzo wiele, począwszy 
od dziedziczności, manifestującej się opóźnieniem mowy u ro-
dziców czy rodzeństwa (czynnik ten wyraźniej działa u chłopców 
i częściej dziedziczony jest po ojcu)11, poprzez choroby przebyte 

7  Por. H. Nartowska, Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka 
przedszkolnego, Warszawa 1986, s. 13.

8  Por. A. Łopatka, Dziecko, dzieciństwo, w: Encyklopedia Psychologii, red. 
W.  Szewczuk, Warszawa 1998, s. 79-80. 

9  Por. M. Kielar-Turska, Rozwój mowy, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wie-
ku, red. T. Pilch, t. V, Warszawa 2006, s. 498-499.

10  Por. J. Maciuszek, Naśladownictwo i konformizm, w: Encyklopedia Psycholo-
gii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 299-300.

11  Przyjmuje się, że bezpośrednią przyczyną opóźnień rozwoju mowy jest 
w tym przypadku opóźnienie mielinizacji motorycznych i asocjacyjnych (koja-
rzeniowych) włókien nerwowych w centralnym układzie nerwowym.
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w pierwszym roku życia, hamujące prawidłowy rozwój rucho-
wy, aż po czynniki środowiskowe12. Przyczyn zaburzeń mowy 
dopatrywać się można także w: wystąpieniu żółtaczki w pierw-
szych dobach życia dziecka13, obniżonej punktacji w skali Ap-
gar14, opóźnionym początku rozwoju mowy czynnej, porodzie 
przed terminem, niskiej masie urodzeniowej15, oraz występowa-
niu zaburzeń mowy w rodzinie.

12  Wychowywanie dziecka przez osoby głuche, niedosłyszące, prymitywne, 
niedostosowane społecznie, upośledzone umysłowo itp.

13  Żółtaczka fizjologiczna ustępuje bez powikłań. Zażółcenie pojawia się 
najczęściej około 2-3 doby życia i trwa 1-2 tygodnie, z maksymalnym zażółce-
niem w 4-5 dniu życia. U dzieci urodzonych przedwcześnie maksymalne na-
tężenie żółtaczki przypada na 6-7 dzień życia, trwać może do trzech tygodni. 
Niekorzystne skutki może nieść z sobą nadmiernie wysoki i długo utrzymujący 
się poziom bilirubiny obserwowany w żółtaczce patologicznej – głównym i naj-
poważniejszym powikłaniem jest wtedy odkładanie się barwnika w pewnych 
częściach mózgu dziecka, co może mieć negatywne następstwa dla jego dalsze-
go rozwoju psychicznego i ruchowego, to z kolei prowadzić może do zaburzeń 
rozwoju mowy. 

14  Sk a l a  A p g a r  u ł a t w i a  o c e n ę  s t a n u  z d r o w i a  k a ż d e g o  n a r o -
d z o n e g o  d z i e c k a  i  r o z p o z n a n i e  e w e n t u a l n y c h  z a g r o ż e ń  j e g o 
z d r o w i a. Badanie przeprowadzane jest w pierwszej i piątej minucie po poro-
dzie (bądź w następnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba) w pięciu kategoriach: 
oddech, czynność serca, odruchy, napięcie mięśni, zabarwienie skóry. Za każdą 
z nich lekarz przyznaje od 0 do 2 punktów. Stan dziecka uważany jest za do-
bry, gdy suma punktów mieści się między 8 a 10. Cyfry od 4 do 7 punktów 
odpowiadają dziecku urodzonemu w średnim stanie: noworodek jest silny, ale 
może mieć nieregularny oddech i być siny, przy czym jego napięcie mięśniowe 
i praca serca są prawidłowe. Ocena poniżej 4 świadczy o tym, że dziecko jest 
wiotkie, blade lub sine, z niską częstotliwością tętna i bezdechem. Przy ocenie 
6-7 mówimy o lekkim stopniu zamartwicy, gdy dziecko wykazuje zaburzenia 
oddychania, natomiast przy punktacji 0-3 mówimy o zamartwicy ciężkiej, któ-
rej głównym objawem jest brak podjęcia funkcji oddychania. Warto jednak za-
uważyć, że nawet jednostopniowe obniżenie punktacji jest dla nas ważną wska-
zówką i sygnałem alarmowym, nakazującym zwiększenie czujności, bowiem 
może świadczyć nie tyle o zmęczeniu noworodka porodem, co sygnalizować 
mikrouszkodzenia, które ujawnić się mogą w trakcie rozwoju mowy dziecka. 

15  Dziecko z niską masą urodzeniową to dziecko, które waży przy urodze-
niu 2500 g lub mniej. Przyczyną takiej sytuacji może być przedwczesny poród 
albo zaburzenia prawidłowego rozwoju wewnątrzmacicznego (hipotrofia pło-
du) lub oba czynniki występujące razem. Przy hipotrofii podczas porodu może 
wystąpić niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu, natomiast po porodzie cza-
sami zagraża noworodkowi hipoglikemia (zmniejszone zapasy glikogenu – ni-
ski poziom cukru) i hipotermia (zmniejszona ilość brązowej tkanki tłuszczowej- 
trudności w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała). 
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Badając rozwój dzieci, wpływ rodziny, czynników środo-
wiskowych, analizując proces akwizycji języka, należy mieć na 
uwadze, że mowa, jako wysoko zorganizowana zdolność porozu-
miewania się, łatwo ulega rozmaitym wpływom i zakłóceniom16. 
Występujące u dzieci opóźnienia i zaburzenia mowy mają różne 
przyczyny, tkwiące zarówno w samym dziecku, jak i środowisku, 
w którym wyrasta. Dzieje się tak dlatego, że dziecko działa i jest 
przedmiotem oddziaływań ze strony środowiska17, czego konse-
kwencją jest powstanie różnorodnych schematów działań, rozu-
mianych jako schematy sensomotoryczne, wewnętrzne programy 
czynności dziecka, oraz do powstania obrazów i pojęć kategory-
zujących otaczającą je rzeczywistość. W rozwoju mowy, będącej 
narzędziem poznania ważne miejsce zajmuje rozwój mowy we-
wnętrznej, użycie której pozwala na dokonywanie w myśli róż-
nych operacji na przedmiotach, pozwalając na antycypowanie 
skutków własnych działań i skutków wydarzeń zewnętrznych, 
które zachodzą niezależnie od danego przedmiotu. Używanie 
mowy w celu komunikowania się z otoczeniem wymaga od dziec-
ka nauczenia się dopasowania swoich wypowiedzi do odbiorcy 
i sytuacji. Dorosły, biorący aktywny udział w rozwoju dziecka, 
w tym w procesie nabywania przez nie mowy, musi mieć to także 
na uwadze, gdyż długotrwała, niekorzystna sytuacja wychowaw-
cza i niewłaściwe oddziaływania dorosłych mogą spowodować 
zarówno parcjalne, jak i globalne opóźnienia rozwoju, utrudniają-
ce dziecku dalszy rozwój, a także hamować jego normalną aktyw-
ność, utrwalając nieprawidłowe formy zachowań. Dzieje się tak, 
gdyż uczenie się języka przez dziecko jest procesem sprawdzania 
kolejnych hipotez gramatycznych, tworzonych na podstawie sły-
szanych próbek danego języka18.

Tak więc proces nabywania mowy może zostać zaburzony. 
Ważnym czynnikiem zaburzającym rozwój mowy jest nieprawi-
dłowy wzorzec (rodzice i/lub rodzeństwo mówi nieprawidłowo), 
który jednak bywa tylko jedną z przyczyn. Problem z mówieniem 
może być wynikiem sprzężonego zespołu, na który składa się:

16  Por. T. Gałkowski, Mowa. Rewalidacja dzieci z zaburzeniami mowy, w: Ency-
klopedia Pedagogiki, red. W. Pomykało, Warszawa 1996, s. 398.

17  Por. I. Kurcz, Mowa. Rozwój i funkcje, w: Encyklopedia Pedagogiczna, red.  
W. Pomykało, Warszawa 1996, s. 394.

18  I. Kurcz, Psycholingwistyka, Warszawa 1976, s. 77-78.
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 	 zespół czynników okołoporodowych,
 	 zespół czynników rozwojowych,
 	 zespół czynników środowiskowych.

Problematyka zaburzeń mowy i ich przyczyn jest rozle-
gła i skomplikowana, a sam termin opóźnienie rozwoju mowy 
(ORM) bardzo wieloznaczny. ORM można traktować jako nazwę 
rozpoznania, stan zaburzeń, symptom zakłóceń procesu rozwo-
jowego lub zespół objawów. Szukając przyczyn zaburzeń mowy, 
zawsze należy wziąć pod uwagę, kiedy dziecko zaczęło mówić 
pierwsze słowa i zdania, jaki jest przedział czasowy między po-
szczególnymi etapami kształtowania się i rozwoju mowy, które 
poziomy i jakie aspekty mowy pojawiały się z opóźnieniem oraz 
jaki jest poziom sprawności komunikacyjnej.

Opóźnienia rozwoju mowy (w tym zaburzenia mowy) mogą 
być samoistne lub niesamoistne19. Etiologia samoistnego opóźnie-
nia rozwoju mowy jest niejasna, a przypadki zaburzeń mowy –  
a co za tym idzie opóźnień w jej rozwoju – występują pomimo 
prawidłowego słuchu, dobrego rozumienia wypowiedzi, przy 
normalnym tempie rozwoju umysłowego. Dlatego nie jest to zja-
wisko patologiczne i – jak się przyjmuje – wynika z dysharmonii 
w rozwoju, problemów wieku dziecięcego, w tym niekorzyst-
nego wpływu środowiska czy wolniejszego tempa dojrzewania 
układu nerwowego. Zdecydowanie klarowniejsza i łatwiejsza 
do określenia jest etiologia niesamoistnego opóźnienia rozwoju 
mowy i zaburzeń mowy. W tej grupie znajdują się te wszystkie 
opóźnienia w nabywaniu kompetencji i wykształcaniu się spraw-
ności realizacyjnych i upośledzenia motoryki mowy, które są 
wynikiem zaburzeń neurologicznych, defektów strukturalnych 
lub zaburzeń psychicznych, choć mogą być też przejawem zabu-
rzeń o trudnej do ustalenia bądź niejednoznacznej etiologii. Tak 
więc mogą one być przejawem i konsekwencją określonych lub 
bliżej nieokreślonych schorzeń i wad rozwojowych, wywołanych 
przez patogenne – biologiczne lub psychospołeczne czynniki, 
które działają na dziecko w różnych okresach rozwojowych. Za-
burzenia te mogą występować jako izolowane objawy zaburzeń 
rozwoju i dotyczyć tylko poszczególnych czynności (np. języko-
wych), mogą też współwystępować z innymi zaburzeniami pro-
cesów orientacyjno-poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych 

19  G. Jastrzębowska, Opóźnienie rozwoju mowy, dz. cyt., s. 367-368.
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lub wykonawczych (np. zaburzeń myślenia, funkcji spostrzeże-
niowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych i dotyko-
wych, pamięci, uwagi, motywacji czy motoryki).

Wnioski

Językowe porozumiewanie się jest charakterystyczne dla nas, 
ludzi. Za pomocą języka ludzie nie tylko komunikują się, ale tak-
że postrzegają i organizują w umyśle otaczającą ich rzeczywistość. 
Wszelkie zaburzenia w tym zakresie rzutują na całe życie jednost-
ki, a w skrajnych przypadkach (np. mózgowe porażenie dziecię-
ce) utrudniają lub wykluczają całkowicie z życia społecznego.

Choć sprawności decydujące o opanowaniu języka, a w ślad 
za tym kompetencji komunikacyjnej są dla każdego indywidu-
alne, proces zdobywania kompetencji jest uzależniony od grupy 
społecznej, w której jednostka wyrasta. Właśnie z tego względu 
wyróżnia się w obrębie mowy sferę zachowań wspólnych, łączą-
cych wszystkich członków danej społeczności (np. rodziny) i sfe-
rę zachowań indywidualnych, właściwych poszczególnym jej 
członkom.

Gdy dziecko otoczone jest przez ludzi mówiących popraw-
nie, a także gdy nie działają czynniki utrudniające naukę mó-
wienia, tempo nauki jest szybkie, a zasób słownictwa (zarówno 
czynnego, jak i biernego) jest każdego dnia większy. Jeśli jednak 
na drodze rozwoju mowy stanie jakaś przeszkoda: czy to biolo-
giczna (taka, jak wada zgryzu, niedosłuch, porażenie mózgowe 
czy inne czynniki opóźniające rozwój mowy bądź powodujące 
jego zaburzenie), czy środowiskowa, w postaci niewłaściwego 
wzorca bądź braku takiego wzorca, proces nabywania języka 
może zostać utrudniony, opóźniony, a w skrajnych warunkach 
zahamowany. Przyczyn wad wymowy może być bardzo wiele, 
począwszy od dziedziczności, manifestującej się opóźnieniem 
mowy u rodziców czy rodzeństwa, poprzez choroby przebyte 
w pierwszym roku życia, hamujące prawidłowy rozwój, aż po 
czynniki środowiskowe. Przyczyna zaburzeń mowy często jest 
złożona i rzadko tylko jeden czynnik wpływa na powstanie za-
burzeń mowy u dziecka, a co za tym idzie – na zachwianie pro-
cesu akwizycji języka.
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Dyslalię (jako najczęstsze zaburzenie mowy) wywołuje więc 
zespół czynników egzogennych i endogennych. Dziecko rodzi 
się słabsze genetycznie (zdrowotnie), przez co w trakcie procesu 
przyswajania języka jest predysponowane na negatywne wpły-
wy środowiska rodzinnego.
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Artykuł ukazuje rolę lęku separacyjnego w procesie 
funkcjonowania dziecka w środowisku. Omawia zarów-
no jego istotę, jak i etiologię. Wymieniane są postawy 
rodzicielskie sprzyjające reakcjom lękowym u dziecka. 
Sednem artykułu jest określenie sposobu postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku pacjenta 
z lękiem separacyjnym. Przedstawiony jest praktyczny 
plan wprowadzania do terapii logopedycznej dziecka 
z omawianym lękiem.

Ewa Jeziorska-Bednarz

UMCS w Lublinie
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci 

z Zaburzeniami Wieku  
Rozwojowego

Ośrodek Wczesnej  
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i Rehabilitacji Dziennej 
Słuchu i Mowy dla Dzieci 
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w Rzeszowie
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Streszczenie

SummaryThe article describes the role of separation anxiety in 
the child’s functioning in the environment. It discusses 
both its nature and etiology. Mentioned parental attitu-
des favorable reactions to anxiety in the child. The core 
of the article is to specify the diagnostic and therapeutic 
procedure in case of a patient with separation anxiety. 
Presented is a practical implementation plan for the chil-
d’s speech therapy with this fear.

Studia z logopedii – 9
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Terapia dziecka z dysfunkcjami komunikacji to okres bardzo 
wytężonej pracy dla pacjenta i jego rodziców oraz terapeuty. Aby 
uzyskać jej efekty, zaistnieć muszą sprzyjające czynniki zarówno 
ze strony pacjenta, jak i terapeuty.

 

 

 

 

 

PSYCHICZNE

FIZYCZNE

Czynniki 
zależne	od	
pacjenta

Czynniki  
zależne	od	 
terapeuty

Efekty 
terapii

Rys. 1. Elementy składowe efektów terapii
Źródło: opracowanie własne

O ile ze strony terapeuty najważniejsza jest interdyscyplinar-
na fachowość, w przypadku pacjenta większą rolę odgrywają 
poszczególne czynniki natury fizycznej i psychicznej. Do czyn-
ników natury fizycznej należą rodzaj zaburzenia i schorzenia 
współistniejące, które są swoistym „filtrem” dla planowania 
metod i przebiegu całego procesu. Pacjent cierpiący na epilep-
sję wymaga innego sposobu prowadzenia terapii niż pacjent 
z ADHD. Inne będą metody pracy logopedycznej z pacjentem 
cierpiącym na autyzm, a innych metod wymaga od terapeuty 
pacjent z wadami strukturalnymi narządów nadawczo-odbior-
czych czy dyslalią.

W niedawnych badaniach, które przeprowadziłam wśród 
pacjentów w wieku 3-11 lat, uczęszczających do poradni logo-
pedycznej, okazało się, iż tylko 41% z nich nie posiada schorzeń 
współistniejących, czy – mówiąc ściślej – występujących pierwot-
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nie do zaburzeń językowych. Oznacza to, iż prawie u 59% dys-
funkcje komunikacyjne są zaburzeniami występującymi obok 
lub wtórnie do głównego problemu zdrowotnego. Wyniki badań 
ukazane są na rys. 2.

41%	Brak	schorzeń

1%		Wady	strukturalne	narządów	 
	 	odbiorczo-nadawczych

1% ADHD
1%	Brakujące	przypadki

19%	Autyzm

3%	Epilepsja

19%		Opóźnienie	lub 
upośledzenie	rozwoju

Rys 2.  Podział schorzeń współistniejących u pacjentów prowadzonych 
w terapii logopedycznej

Źródło: opracowanie własne

W badanej grupie 34% pacjentów posiada upośledzenie lub opóź-
nienie rozwoju, 3% epilepsję, 19% cierpi na autyzm, 1% na ADHD 
i 1% na wady strukturalne narządów nadawczo-odbiorczych.

Drugą grupą czynników odgrywających rolę w procesie tera-
pii zaburzeń komunikacji są predyspozycje psychiczne. Zaliczyć 
do nich można nastawienie ze strony małego pacjenta do terapii 
i stosunek do tego procesu osoby dla niego znaczącej. Obydwa 
czynniki mają z sobą ścisły związek. Matka jest dla dziecka oso-
bą niezwykle ważną. Już od dnia narodzin, kiedy następuje zja-
wisko zwane „wdrukowaniem”, polegające na utrwaleniu przez 
niego wzorca swojego rodzica, bezbłędnie rozpoznaje matkę 
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i naśladuje jej zachowanie1. Nastawienie matki do procesu terapii 
logopedycznej jest więc poniekąd czynnikiem sprawczym uwa-
runkowań emocjonalnych dziecka w tym kierunku. Poniekąd, 
gdyż możemy mieć jeszcze do czynienia z patologią lękową, któ-
rej dotyczy niniejsze opracowanie.

Dziecko rozwija swoje uczucia na podstawie kontaktów spo-
łecznych. Podkreśla to M. Iwanicka: „Rozwój kontaktów społecz-
nych przebiega u dziecka w ścisłym powiązaniu z rozwojem jego 
życia uczuciowego (…) Uczucia rozwijają się w ciągu całego ży-
cia osobistego, jednak dla kształtowania osobowości największa 
rola przypada im we wczesnym dzieciństwie”2.

Właśnie we wczesnym dzieciństwie zaspokojone muszą być 
potrzeby akceptacji, kontaktu emocjonalnego, przynależności, 
a zwłaszcza potrzeba bezpieczeństwa, której zagrożenie czę-
sto odczuwa ono w znacznym nasileniu. Potrzeba ta jest moc-
no uwidoczniona już od niemowlęctwa. „Szczytowe nasilenie 
protestu przed rozstaniem z osobą, której dziecko okazuje przy-
wiązanie, występuje około 9-10 miesiąca i w 18 miesiącu życia 
dziecka. Niemal równocześnie obserwuje się podobne skoki 
nasilenia reakcji lękowych wobec nieznanych osób i przedmio-
tów. Behawioralne przejawy lęku są zróznicowane zarówno 
pod względem nasilenia, jak i czasu trwania reakcji”3.

Podobne nasilenie reakcji lękowych manifestuje się w wieku 2-3 
lat. Jak podkreśla J. Ranschburg: „W wyniku opieki rodzicielskiej 
u dwu-, trzyletniego dziecka powstaje silny związek przynależ-
ności, którego najważniejszym przejawem jest szukanie uznania 

1  Mechanizm tego zjawiska można wyjaśnić na podstawie Integracyjnej 
działalności mózgu J. Konorskiego. Młody organizm jest w stanie ciągłego 
pobudzenia poszukiwawczego. Matka-obiekt ruchomy, wywołuje odruch 
orientacyjny, co oznacza skupienie uwagi. Zmysły dziecka analizują i re-
jestrują w pamięci najważniejsze cechy obserwowanego obiektu. Poszcze-
gólne bodźce są filtrowane i analizowane przez włókna nerwowe aferentne 
i ośrodki recepcyjne. Dochodzą do pól percepcyjnych, w których zajmują 
znaczne obszary. Wzorzec rodzica utrwala się szybko i w wielu ośrodkach 
gnostycznych mózgu, reprezentujących różne właściwości. Jest to tak zwa-
na jednostka gnostyczna (J. Konorski, Integracyjna działalność mózgu, War-
szawa 1969, s. 93-101).

2  M. Iwanicka, Rodzinne uwarunkowania rozwoju emocjonalnego i społecznego 
dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 1995, 10/1995, Warszawa, s. 584.

3  S. Lis, Rozwój przywiązania u dziecka, „Psychologia Wychowawcza” 3/1991, 
Warszawa 1991, s. 217.
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i uwagi u rodziców czy wychowawców. Jeżeli rodzice nie okazują 
mu tego uznania – przede wszystkim dlatego, że oceniają działal-
ność dziecka według swoich norm, zdolności i systemu ocen – po-
wstaje specjalna sytuacja, którą nazywamy lękiem przynależności 
[…] Zagrożenie potrzeby przynależności jest nie tylko przeszkodą 
w otwartym manifestowaniu niechęci, ale motywuje także działa-
nie w kierunku zaspokojenia potrzeby przynależności”4.

Wówczas rozwija się lęk separacyjny. Lęk ten, skrótowo ozna-
czany SAD (z ang. Separation Anxiety Disorder) to zespół strachu 
przed separacją od rodziców. Dziecko może nabyć taki lęk od 
środowiska, które reaguje nadmiernie lękowo w stosunku do 
dziecka, ale SAD może także być skutkiem traumatycznego wy-
darzenia, którego dziecko nie może zapomnieć. A. Lipczyński 
podaje, iż najbardziej rozpoznawalnymi objawami lęku separa-
cyjnego u dzieci są: 
 	 objawy paniki lub wybuchy złości w sytuacji separacji od bliskich; 
 	 nadmierna „przylepność”, nawet gdy dziecko jest w domu 

z rodzicami;
 	 odmawianie spania samemu w łóżeczku;
 	 niepokój o rodzinę, bliskich w sytuacji rozdzielenia, np. wy-

jazdu dziecka;
 	 lękliwość i niechęć do pozostawania samemu;
 	 bóle mięśni i napięcie mięśni;
 	 bóle brzucha, wymioty, bóle głowy w sytuacji, gdy rodzic 

chce zostawić dziecko z innym domownikiem bądź rodziną; 
 	 powtarzające się koszmary senne, w których najczęstszym te-

matem jest pozostawienie dziecka samego5.
Występowanie lęku separacyjnego to specyficzne warun-

ki dla funkcjonowania dziecka. Zakłócony zostaje proces 
edukacji przedszkolnej, funkcjonowanie w grupie rówieśni-
czej. Są to również specyficzne warunki dla przebiegu terapii  
logopedycznej.

Dziecko wykazujące nadmierny lęk separacyjny nie zosta-
nie sam na sam z terapeutą. Pozostawione na terapii z matką 
nie ma dostatecznej motywacji do ćwiczeń. Całą sytuację kom-
plikują niekiedy niesprzyjające postawy matek: pocieszanie 
dziecka (potwierdzające u niego sytuację zagrożenia) lub nawet  

4  J. Ranschburg, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1993, s. 85.
5  http://www.psychiatria.pl/txt/a,813,0,lek-separacyjny (dostęp dnia: 12.12.2011).
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wykonywanie za niego ćwiczeń. Zagraniczny gość VII Ogólno-
polskiej Konferencji Logopedycznej, Lavinia Plonka, podkre-
ślała, iż „reakcja na strach może być odpowiedzialna za komu-
nikację międzyludzką. Te postawy i nastawienia mogą stać się 
powszechne, tym samym niewidoczne. Na poziomie podświa-
domości tworzą pętlę komunikacyjnego niepokoju między ro-
dzicem i dzieckiem […] Dziecko w kontakcie z niespokojnym 
rodzicem „będzie spontanicznie przejmować aspekty tej samej 
postawy lękowej”6.

Podobnie twierdzi M. Burtowy: „Wyróżnione przez badane 
dzieci zagrożenia, jako przyczyny stanów lękowych wynika-
ją więc w określonym stopniu z tego, co same doświadczyły, 
przede wszystkim jednak z tego, co im dorośli przekazali albo 
im nie wyjaśnili”7. Natomiast T. Bach-Olasik wymienia nawet 
postawy matek sprzyjające lękowi dziecka. To matka „autokra-
tyczna, pedantyczna, lękliwa, niezrównoważona, niekochająca, 
nieszczęśliwa”8.

Można przeciwdziałać sytuacjom, w których terapia logope-
dyczna jest mocno zakłócona lub wręcz niemożliwa do odbycia 
ze względu na lęk separacyjny. Praktyka pokazuje bowiem, iż 
stopniowe wprowadzanie dziecka w sytuację terapeutyczną da-
je bardzo dobre rezultaty. Mając do czynienia z dzieckiem wy-
magającym terapii zaburzeń komunikacji o specjalnych potrze-
bach emocjonalnych, logopeda musi poświęcić znaczną część 
spotkań początkowych na ugruntowanie więzi emocjonalnej 
z dzieckiem. Psychologiczny aspekt terapii logopedycznej pod-
kreślała również w czasie wspomnianej wcześniej konferencji 
A. Brzezińska, która podała „Podstawowy plan analizy” dla lo-
gopedów rozpoczynających terapię z pacjentem (rys. 1).

6  Materiały konferencyjne VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej 
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego z udziałem gościa 
zagranicznego „Opóźnienia mowy o różnorodnej etiologii” z dnia 27 maja 2011 r.

7  M. Burtowy, Lęk w opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Nauczyciel 
i Szkoła” 1/2000, Kraków 2000, s. 86.

8  T. Bach-Olasik, Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia, „Nowa 
Szkoła” 4/1993, Warszawa, s. 212.
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8T. Bach-Olasik,  Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia, „Nowa Szkoła” 4/1993, WSiP, 
Warszawa, s.212. 
9 Materiały konferencyjne VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Śląskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego…, dz. cyt. 
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Aspekt osobowości i umysłu zajmuje miejsce równorzędne 
z aspektem badania relacji społecznych i fizjologii aktu mowy, 
które zazwyczaj się bada.

Ukonkretniając praktyczne podejście do pacjenta z lękiem se-
paracyjnym, skonstruowałam krótki program wprowadzania do 
terapii logopedycznej uwzględniający elementy psychoterapii 
behawioralnej i profilaktyki zaburzeń lękowych u dziecka.

Program niwelowania zaburzeń lękowych w terapii  
logopedycznej dzieci z lękiem separacyjnym

ETAP I Poznanie

Wejście dziecka z matką, rozmowa.
Dziecko w odczuwalnej bliskości z rodzicem może często na-

legać na opuszczenie gabinetu. Odbywa się wywiad logopedycz-
ny. Nie angażujemy dziecka w rozmowę na temat jego samego. 
Musi ono odczuć, iż ta sytuacja to nie zagrożenie jego bezpie-
czeństwa. Nie musi być „odpytywane” z umiejętności komuni-
kacyjnych. Ważnym elementem jest brak kontaktu dotykowego 

9  Materiały konferencyjne VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej 
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, dz. cyt.
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z terapeutą. Logopeda nie może na tym etapie sprawdzać budo-
wy narządów artykulacyjnych ani ich funkcjonowania. Dziecko 
musi pozostać bierne. Taka sytuacja powinna wyciszyć silną re-
akcję lękową.

Etap II Prezentacja

Rozmowa z matką, demonstrowanie zabaw dla dziecka.
Na tym etapie również rozmawiamy z matką, staramy się jed-

nak przemycić informacje kojarzące się dziecku z przyjemnością. 
Pokazujemy mamie, jakie atrakcyjne mamy zabawki, sprzęt kom-
puterowy, układanki. Sygnalizujemy jej, iż wszystkie dzieci bar-
dzo lubią przychodzić „pobawić się” w tym pokoju. Nie nazywa-
my konkretnie gabinetu, wizyty, terapii. Dziecko ma zapamiętać 
słowa, które nie kojarzą mu się pejoratywnie: pokój, zabawa.

Etap III Inicjacja

Zabawy z dzieckiem przy matce.
Do tego etapu często przydaje się przytulanka dziecka – miś 

lub lala. Próbujemy pokazać ulubionemu pluszakowi dziecka, 
jak go zabawiamy. Logopeda musi tu wykazać się umiejętnościa-
mi animacyjnymi; rozmawiać z przytulanką dziecka na temat jej 
pozytywnych „odczuć”. Delikatnie można fizycznie zbliżać się 
do dziecka. Każde wycofanie z jego strony powinno skłonić tera-
peutę do tego samego kroku. Etap ten jest najdłuższy w progra-
mie i wymaga od terapeuty największego nakładu sił.

Etap IV Wdrażanie

Zabawy z dzieckiem.
Kiedy dziecko już pozwoli na zmniejszenie dystansu, można za-

cząć wycofywanie matki z terapii. Dobrym rozwiązaniem jest tu-
taj pozostawienie dziecka przez mamę na kilka minut w gabinecie 
z terapeutą. Można wysłać mamę np. po wodę do dystrybutora.

Etap V Utrwalanie

Dziecko pokonuje lęk separacyjny.
Kiedy poprzednie etapy zostają osiągnięte, należy utożsamić 

dziecku nową sytuację z brakiem zagrożenia. Mama może iść na 
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krótkie zakupy (kupić np. nagrodę za odwagę) i pozostaje odpo-
wiednio coraz dłużej poza zasięgiem dziecka.

Podczas realizacji niniejszego programu należy pamiętać, 
iż każdy jego etap nie jest tożsamy z jedną wizytą. Należy za-
stosować indywidualne tempo wdrażania dziecka do nowej 
sytuacji. Podkreślić należy, iż terapeuta realizujący terapię 
dziecka z lękiem separacyjnym musi wykazać się dużą kre-
atywnością, elastycznością wobec indywidualnych wymagań 
każdego pacjenta. Musi być ciepłym, serdecznym człowiekiem, 
terapeutą komunikacji ukrytym pod płaszczem pedagoga-ani-
matora. Nie wolno zapominać o cierpliwości i dystansie do po-
rażek w terapii z dzieckiem lękowym. Cechy te zawsze gwa-
rantują powodzenie zarówno na gruncie emocjonalnym, jak  
i terapeutycznym.
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Proces porozumiewania się wymaga zaangażowania 
złożonych kompetencji. Zachowania językowe, obser-
wowane w procesie komunikacji i świadczące o posia-
daniu kompetencji, stanowią „wypadkową” czterech 
sprawności; jedną z nich jest sprawność pragmatyczna, 
dzięki której nadawca komunikatu może realizować 
swoje intencje. Kompetencja komunikacyjna jest indy-
widualną zdolnością używania języka, nabywaną po-
przez uczenie się i udział w interakcji; ma ona charakter  
społeczno-kulturowy.

Warunkiem opanowania kompetencji komunikacyj-
nej jest rozwinięcie kompetencji językowej, którą dzieci 
z SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego) 
nabywają z ogromnym trudem. Dzieci z SLI różnią się od 
siebie pod względem tego, jaki obszar języka sprawia 
im największe problemy oraz tego, jak wielki jest w ich 
wypadku rozziew między zdolnością rozumienia a zdol-
nością produkcji mowy. W każdym jednak przypadku 
wspomniane problemy implikują trudności w komuni-
kowaniu się. Artykuł stanowi próbę zademonstrowania 
tych trudności.

Anna Skoczek

Akademia Ignatianum 
Kraków
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Jeśli przyjąć za filozofami, że język, porozumiewanie się za 
pomocą języka stanowią jeden z istotnych z warunków człowie-
czeństwa, to kompetencja komunikacyjna jawi się jako kompe-
tencja kluczowa, główna, podstawowa. Kompetencje te spełniają 
następujące warunki:
 	 są niezbędne wszystkim, a równocześnie ważne dla wszystkich;
 	 stanowią podstawę do harmonijnego, wielostronnego rozwo-

ju każdej jednostki;
 	 umożliwiają dobre funkcjonowanie w otaczającej rzeczywisto-

ści, przygotowując jednocześnie, w elementarnym zakresie, 
do pełnienia wielu ról;

 	 odpowiadają zarówno potrzebom całych społeczności, jak 
i potrzebom każdej jednostki;

 	 stanowią podstawę dla dalszego kształcenia się;
 	 są uniwersalne, niezależne od przedmiotu nauczania i ucze-

nia się poszczególnych przedmiotów;
 	 mają wielofunkcyjny charakter, pomagają osiągać różne cele, 

dają się przenosić na wiele różnorodnych sytuacji;

The process of communication involves the enga-
gement of complicated competence. A lingual beha-
vior, observed in the process of communication and 
showing a possession of competence, comprise of four 
abilities; one of them is the pragmatic ability), thanks 
to which the sender of the message can realise his/her 
intention. The competence of communication is an in-
dividual ability of using the language, gained through 
the process of learning and taking part in interaction, 
it has a socio-cultural character. In order to gain the 
competence of communication one needs to develop 
the lingual competence, which for children with SLI 
(Specific Language Impairment) is extremely difficult. 
Children with SLI differ between themselves regarding, 
which part of the language causes them the biggest 
problems, as well as regarding how big the difference 
between the ability of understanding and verbaliza-
tion is. However in every case the fore-mentioned pro-
blems imply difficulties in communication. This article 
aims to demonstrate these difficulties.

Summary



Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej u dzieci z SLI  141

 	 są pomocne w rozwiązywaniu zróżnicowanych zadań w stale 
zmieniających się warunkach życia codziennego1.
Proces komunikowania się jest przedmiotem zainteresowań 

wielu dyscyplin naukowych, czego efektem są różne perspek-
tywy teoretyczne, a także znaczna ilość koncepcji określających 
istotę tego procesu. Swoje rozważania dotyczące intencjonalnego 
przekazywania informacji – zarówno jako logopeda zgłębiający 
zjawiska porozumiewania się teoretycznie, jak i czynnie prak-
tykujący terapeuta mowy, spróbuję zaprezentować z tego wła-
śnie – logopedycznego punktu widzenia.

S. Grabias2, mówiąc o procesie porozumiewania się, pod-
kreśla, że wymaga on zaangażowania złożonych kompetencji. 
Zachowania językowe, obserwowane w procesie komunikacji 
i świadczące o posiadaniu kompetencji są „wypadkową” czte-
rech sprawności.

Pierwsza, s y s t e m o w a, wyraża się w znajomości kodu ję-
zykowego (na poziomie fonologicznym, morfologicznym i skła-
dniowym) i zależy zarówno od wiedzy jednostki na temat języ-
ka, jak i jej doświadczeń językowych.

Sprawność druga, s p o ł e c z n a, dotyczy umiejętności dobo-
ru środków językowych dostosowanych do pozycji, wieku, moż-
liwości intelektualnych odbiorcy. Ta sprawność rozwija się przez 
całe życie, podlegając silnym wpływom socjalizacji – reguł i war-
tości obowiązujących w danym środowisku.

Skuteczne komunikowanie się zależne jest także od sprawno-
ści s y t u a c y j n e j, której głównym wyznacznikiem jest umiejęt-
ność dostosowania komunikatu do sytuacji interakcyjnych.

Ostatnią językową sprawnością komunikacyjną jest spraw-
ność p r a g m a t y c z n a. To dzięki niej, dzięki skutecznemu 
skonstruowaniu przekazu, nadawca komunikatu może realizo-
wać swoje intencje – przekazując emocje, informując o swoich 
spostrzeżeniach, prosząc lub wydając polecenia, a więc modyfi-
kując zachowania rozmówcy. Kompetencja komunikacyjna ce-
chuje się więc tym, iż:

1  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Eurydice”, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, Warszawa 2002, za: J. Andrzejewska, Wspieranie rozwoju kompetencji 
komunikacyjnych dzieci, Lublin 2009, s. 7.

2  Por. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003. 
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 	 nabywana jest drogą uczenia się w interakcji,
 	 warunkuje skuteczność wypowiedzi,
 	 ujawnia intencje nadawcy,
 	 spełnia oczekiwania odbiorcy3.

W świetle definicji S. Grabiasa kompetencja komunikacyjna 
jawi się jako indywidualna zdolność używania języka, nabywa-
na poprzez uczenie się i udział w interakcji. Ponieważ nabywa-
nie kompetencji komunikacyjnej odbywa się w procesie socjali-
zacji, ma ona charakter społeczno-kulturowy. To właśnie dzięki 
uczestnictwu w procesie socjalizacji dziecko ma szanse na sku-
teczną komunikację, uczy się jej bowiem, aktywnie uczestnicząc 
w s c e n a c h  w s p ó l n e j  u w a g i (jako społeczno-poznawczej 
podstawie wczesnego nabywania języka). Dziecko uczy się języ-
ka poprzez uczestniczenie w pewnych, specyficznych i n t e r a k -
c j a c h. Najlepiej przyswaja nowe słowa i zwroty w sytuacjach 
znanych, powtarzających się. Ma wówczas okazję do postrze-
gania i n t e n c j i  k o m u n i k a c y j n y c h i dzięki temu rozu-
mienia używania symboli językowych przez dorosłych. W toku 
interakcji dziecko spostrzega i uczy się, że istnieje możliwość 
odwrócenia ról, czyli dziecko rozumie, że „ja wobec niego mo-
gę zrobić to samo, co on właśnie zrobił wobec mnie”4. Ponieważ 
proces socjalizacji rozpoczyna się już w pierwszych chwilach ży-
cia dziecka, zrozumiałym jest to, iż szczególne znaczenie w na-
bywaniu kompetencji komunikacyjnych przypada rodzinie. „Za-
niedbania związane z kształceniem kompetencji komunikacyjnej 
w pierwszych latach życia mogą ograniczać uczestnictwo dziec-
ka w doświadczaniu świata i kreowaniu przez niego rzeczywi-
stości społecznej” – pisze Jolanta Andrzejewska5. Brak kompeten-
cji, a nawet jej niedostateczne wykształcenie mogą prowadzić do 
poczucia osamotnienia, wyizolowania z grupy społecznej, braku 
bezpieczeństwa, w konsekwencji do zaniżonej samooceny, a nie-
kiedy także do zmian charakterologicznych.

Wielu z tych i tym podobnych uczuć i stanów doświad-
czają dzieci z zaburzeniami mowy o charakterze SLI – specy-
ficznych zaburzeń rozwoju językowego. Jeśli przyjmiemy za  

3  M. Grochowalska, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku 
przedszkolnym, Kraków 2009, s. 20.

4  M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 2002, s. 131.
5  J. Andrzejewska, Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci, Lu-

blin 2009, s. 7.
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S. Grabiasem6, że warunkiem opanowania kompetencji komuni-
kacyjnej jest rozwinięcie kompetencji językowej, dzieci napoty-
kające na ogromne trudności w nabywaniu języka, napotykają je 
także w odniesieniu do sprawności pragmatycznej. SLI definio-
wane jest jako „niewłaściwe przyswajanie mowy u dzieci, u któ-
rych nie rozpoznano uszkodzenia w budowie mózgu, utraty 
słuchu, znacznego upośledzenia zdolności uczenia się i które nie 
zostały pozbawione kontaktu z otoczeniem”7. Trudności języko-
we występujące w SLI traktuje się jako pierwotny deficyt lingwi-
styczny, albowiem nie są one wtórne wobec innych ograniczeń 
zdolności poznawczych, lecz odzwierciedlają nieprawidłowy 
rozwój modułu wyspecjalizowanego w procesach językowych8.

Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego nie są zaburze-
niem jednolitym. Obejmują dzieci, które:
 	 nie rozumieją języka, których wypowiedzi są krótkie i w więk-

szości niezrozumiałe;
 	 mówią dużo, używają rozwiniętych, wyraźnie artykułowa-

nych zwrotów, lecz rzadko reagują prawidłowo na próbę na-
wiązania z nimi rozmowy;

 	 w większości rozumieją, co się do nich mówi, lecz mają ogra-
niczoną zdolność formułowania nawet prostych wypowiedzi;

 	 potrafią mówić wyraźnie, gdy używają pojedynczych słów, lecz 
są zupełnie niezrozumiałe, gdy budują dłuższe wypowiedzi.
Dzieci z SLI różnią się od siebie pod względem tego, jaki obszar 

języka sprawia im największe problemy oraz tego, jak wielki jest 
w ich wypadku rozziew między zdolnością rozumienia a zdol-
nością produkcji mowy9. Próbę systematyzacji diagnozowanych 
u dzieci zaburzeń językowych stanowi klasyfikacja autorstwa  
I. Rapin i D. Allen10. Autorki wyodrębniają trzy kategorie SLI:
1. Z e s pó ł  d e f i c y t u  f o n o l o g i c z n o - s k ł a d n i o w e g o.  

Dzieci zaklasyfikowane do tej grupy wykazują niewielkie pro-

6  Por. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, dz. cyt. 
7  G. Jastrzębowska, Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy – przegląd sta-

nowisk, „Logopedia” 2000, nr 28, s. 72.
8  Por. tamże.
9  L.L. Geppertowa, Rozwój rozumienia i posługiwania się przez dzieci pojęcia-

mi stosunków określanymi przez przyimki i spójniki, w: O rozwoju języka i myślenia 
dziecka, red. S. Szuman, Warszawa 1996.

10  Por. G. Jastrzębowska, Istota i klasyfikacja opóźnień w rozwoju mowy – prze-
gląd stanowisk, dz. cyt., s. 73-74.
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blemy z rozumieniem języka, natomiast znacznie poważniej-
sze deficyty produkcji mowy (głównie w zakresie morfoskład-
ni i fonologii).

2. Z e s p ó ł  d e f i c y t u  l e k s y k a l n o - s e m a n t y c z n e g o, 
którego najbardziej charakterystyczną cechą są trudności ze 
znajdowaniem słów. Podstawowa trudność – znalezienie ade-
kwatnego słowa – sprawia, że zdolność formułowania zdań 
jest upośledzona.

3. a g n o z j a  s ł u c h o w o - w e r b a l n a ,  z w a n a  t a k ż e 
g ł u c h o t ą  s ł o w n ą. Do tej grupy należą dzieci, u których 
użycie języka jest najbardziej ograniczone, prawdopodobnie 
ze względu na skutek poważnego deficytu rozumienia mowy.
Zaburzenia w nabywaniu kompetencji i rozwoju sprawności 

językowych mogą przejawiać się np. brakiem rozwoju, zahamo-
waniem rozwoju, regresem do wcześniejszych etapów rozwojo-
wych czy też utratą wcześniej już nabytych sprawności. Mogą 
również przejawiać się postępującym obniżaniem się poziomu 
rozwoju mowy.

Pytaniami nurtującymi psychologów, lingwistów i logope-
dów są te dotyczące związku i wzajemnych relacji między mową 
a myśleniem: Na którym etapie rozwoju mowa zaczyna być na-
rzędziem myślenia? Jak jakość mowy wpływa na jakość myślenia 
i komunikowania się?

Z badań psychologicznych wynika, że wewnętrzne warunki 
rozumowania, a więc dostrzegania związku między przyczyną 
a skutkiem, organizują się u dziecka stosunkowo wcześnie, bo 
już w wieku poniemowlęcym. Wtedy pojawia się forma rozumo-
wania określana jako w n i o s k o w a n i e  p o t o c z n e. Ten ro-
dzaj wnioskowania nie wykracza poza „aktywizację schematów 
reakcji już wytworzonych, które ustalają związki między pew-
ną kategorią bodźców i ruchów lub zabiegów, jakich te bodźce 
nie mogłyby spontanicznie wywołać”11. Wyższe formy rozu-
mowania, ujmowania relacji: przyczyna – skutek, odnoszące się 
do słów, wyobrażeń i pojęć rozwijają się później, wolniej i zale-
żą od stopnia opanowania języka przez dziecko. Ścisły związek 
myślenia i poziomu rozwoju mowy, tłumaczy wiele trudności 
badanych dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenie mowy, 

11  P. Oderon, Czynności umysłowe, w: Inteligencja, red. P. Oderon, J. Piaget,  
B. Inhalder, P. Greco, Warszawa 1967, s. 68-69.
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tłumaczy także wiele pomyłek popełnianych przez oceniających 
poziom myślenia dziecka. Otóż okazuje się, że dzieci czasem 
nie radzą sobie z wykonywaniem zadań tak dobrze, jakby mo-
gły, ponieważ nie rozumieją zadań lub otrzymywanych poleceń. 
Kiedy instrukcje stają się jaśniejsze, dzieci potrafią funkcjono-
wać w sposób, do którego, wg np. J. Piageta, nie powinny być 
jeszcze zdolne. Niebagatelne znaczenie ma również pamięć. To 
często trudności z zapamiętaniem przesłanek, a nie nieumiejęt-
ność wnioskowania, są przyczyną popełnianych błędów. Mowa 
rozwija się równolegle z poznawaniem, które jest uzależnione od 
treści. Mowa jest jednym ze składników działania, pomaga dziec-
ku w działaniu, to znaczy, że jest bezpośrednio związana z róż-
nymi formami aktywności dziecka. Proces przyswajania mowy, 
jej doskonalenie daje dziecku z czasem „gotowe schematy ujmo-
wania różnych związków logicznych, rzeczowych czy przyczy-
nowych, ułatwiając przechodzenie od synpraktycznego (związa-
nego z działaniem) do słowno-logicznego rozumowania”12.

Próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące związku myślenia 
z zaburzeniami mowy o charakterze SLI może stanowić ana-
liza odpowiedzi udzielanych przez dzieci na pytania: dlaczego? 
oraz wypowiedzi zawierających związek warunkowy wyrażony 
przez bo. Formalnymi wykładnikami związku przyczynowego 
w języku polskim są spójniki bo, ponieważ, gdyż, dlatego że, dzięki 
temu że, bowiem. Pojawiają się one w aktach argumentowania.

Bo jest najwcześniej i najczęściej stosowanym przez dzie-
ci spójnikiem, wyrażającym zależność przyczynową. Jak pisze 
L. Geppertowa: „Pierwsze użycie przez dziecko spójnika bo wy-
stępuje […] w odpowiedzi na pytanie dorosłego dlaczego?”.

Posługując się podziałem zaproponowanym przez J. Piageta, 
L. Geppertowa wyróżniła następujące typy związków, wyrażane 
za pomocą spójnika bo:
1. Związek motywująco-uzasadniający, w tym:

 	 z motywacją psychologiczną,
 	 z motywacją niepsychologiczną.

2. Związek przyczynowo-wyjaśniający.
3.  Związek dowodząco-logiczny13.

12  H. Borowiec, Relacja przyczynowości w języku sześciolatków, „Logopedia” 
2007, nr 36, s. 51.

13  L.L. Geppertowa, Rozwój rozumienia i posługiwania się przez dzieci pojęciami 
stosunków określanymi przez przyimki i spójniki, dz. cyt., s. 305.

Studia z logopedii – 10
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Materiał językowy, uzyskany w trakcie rozmów kierowanych 
z dziećmi sześcioletnimi, uczęszczającymi do oddziałów „0” 
w przedszkolach krakowskich, u których zdiagnozowano SLI, 
zawiera różnorodny zbiór struktur składniowych wyrażających 
relację przyczynowo-skutkową. Zadaniem dzieci było udziele-
nie odpowiedzi na pytanie: dlaczego?; każdorazowo 22 pytania 
rozpoczynające się od sformułowania dlaczego… kierowano do 
biorących udział w badaniu dzieci ze specyficznymi zaburzenia-
mi rozwoju językowego. Te same pytania adresowano także do 
dzieci z prawidłowo przebiegającym rozwojem mowy i języka, 
celem dokonania analizy porównawczej.

Prezentowane wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, 
można scharakteryzować następująco:
1. Zdania przyczynowe, wiązane za pomocą spójnika bo:
 	 Wskazujące na dostrzeganie rzeczywistego związku przyczy-

nowo-skutkowego, nie zawsze poprawne:
–  P o d  w z g l ę d e m  a r t y k u l a c y j n y m, np.:
Pytanie testowe: Dlaczego myszy boją się kota?
Przykładowa odpowiedź dziecka: bo je dusy i je mysy
Najczęściej występującymi u badanych dzieci zaburzeniami 

mowy są: sygmatyzm, rotacyzm, lambdacyzm, ubezdźwięcz-
nianie (płaszczyzna paradygmatyczna). Na płaszczyźnie syntag-
matycznej odnotowano: elizje, metatezy, występowanie sylaby 
początkowej w roli całego wyrazu. Odnotowane zaburzenia ar-
tykulacji, potwierdzają istniejące w literaturze przedmiotu opisy 
zachowań werbalnych dzieci z SLI.

–  P o d  w z g l ę d e m  f l e k s y j n y m:
Pytanie testowe: Dlaczego dokarmiamy zwierzęta leśne zimą?
Przykładowa odpowiedź dziecka: bo oni śom glodni
Widoczne są trudności w odmianie wyrazów, często wystę-

puje analogiczne wyrównanie tematu, mylenie liczby, rodzaju, 
osoby i czasu. W słowniku czynnym dzieci ze zdiagnozowanym 
SLI, wśród wyrazów nazywających dominują rzeczowniki, zde-
cydowanie mniej jest czasowników, przymiotników, liczebni-
ków, natomiast przysłówki – podobnie jak przyimki, spójniki 
czy zaimki – pojawiają się sporadycznie lub wcale. Dzieci, ma-
jąc nawet 6-7 lat, posługują się wyrazami z własnego słownika, 
chętnie stosują wyrażenia onomatopeiczne, unikając „trudnych” 
słów uciekają się do reduplikowania sylab, uproszczeń; stosują 
niekiedy „próbną” artykulację, dzielą słowa na sylaby, mówią 
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cicho, a w szczególnych przypadkach braku możliwości werbal-
nej realizacji zaplanowanej wypowiedzi – prezentują zachowania 
awerbalne w postaci np. gestów, migów. Dzieci z SLI mają po-
ważne ograniczenia w zakresie gramatyki. Jak dowodzą badania 
językoznawcze, są one pozbawione trwałego fundamentu, na 
którym mogłyby się oprzeć. Nie potrafią korzystać z jednej dzie-
dziny języka przy budowaniu drugiej14.

Trudności z produkcją i rozumieniem struktur gramatycz-
nych występujące u dzieci z SLI wynikają najprawdopodobniej 
z niepełnej znajomości określonych reguł, zasad i ograniczeń. Za 
większość ich problemów odpowiedzialny jest – twierdzi L.B. Le-
onard15 – niezwykle powolny rozwój kategorii funkcjonalnych. 
Problemy ze związkami zgody (kiedy wyraz określany i wyraz 
określający mają taką samą formę gramatyczną), podobnie jak 
problemy ze zgodnością czasu, mogą utrzymywać się w wieku 
szkolnym, a nawet w dorosłości.

–  P o d  w z g l ę d e m  s k ł a d n i o w y m:
Pytanie testowe: Dlaczego wieczorem włączamy światło?
Przykładowe odpowiedzi dzieci: bo citać, bo bendzie nie widać.
Dzieci, udzielając odpowiedzi na pytanie, nie budują pełnych 

zdań, często czasowniki występują w bezokoliczniku; w wypo-
wiadanych zdaniach odnotowywano szyk przestawny, pomija-
nie spójników i przyimków. Błędy składniowe wskazują także na 
brak rozumienia wyrażeń określających stosunki przestrzenne 
i czasowe.

Cechą charakterystyczną wypowiedzeń dzieci z SLI jest to, 
iż zawierają mniejszą liczbę zdań składowych, niż wypowiedzi 
dzieci bez zdiagnozowanych zaburzeń, będących w tym samym 
wieku. I. Rapin i D. Allen16 mówią o tego typu zaburzeniach jako 
o trudnościach fonologiczno-syntaktycznych. Zredukowanej eks-
presji werbalnej towarzyszą błędy artykulacyjne, parafazje i styl 
telegraficzny w budowie zdań. Ponadto u dzieci zaburzone jest 
nazywanie. Nasilone kłopoty z nazywaniem wraz z występują-
cymi równolegle trudnościami w znajdowaniu potrzebnych słów 
np. w narracji, wskazują na trudności leksykalno-syntaktyczne.  

14  Por. L.B. Leonard, SLI – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk 2006.
15  Por. tamże.
16  Por. A. Herzyk, Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy 

i terapii, Lublin 1992.
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Jednym z charakterystycznych objawów są w tej postaci SLI 
trudności w formułowaniu zdań (mogą występować tzw. zdania 
puste informacyjnie, z dużą liczbą wtrąceń).
 	  Zdania przyczynowe, wiązane za pomocą spójnika „bo”, su-

gerujące, iż dziecko nie zna rzeczywistego związku przyczy-
nowo-skutkowego między zjawiskami:
Pytanie testowe: Dlaczego w lecie nie jeździsz na sankach?
Przykładowe odpowiedzi dzieci: bo jes lut, bo jes zimno
Zaburzony rozwój mowy u dzieci z SLI jest na ogół sprzężo-

ny z nieprawidłowościami w rozwoju innych sprawności. Nale-
ży o tym wspomnieć, gdyż właśnie te nieprawidłowości mogą 
tłumaczyć popełniane w odpowiedziach błędy. U dzieci z zabu-
rzeniami języka obserwuje się między innymi nasilone trudno-
ści w zakresie pamięci słuchowej (aby poddać analizie logicznej 
usłyszane pytanie, należy przede wszystkim utrzymać w pamię-
ci sekwencję usłyszanych słów!). Cechuje je ponadto wzmożona 
męczliwość i zaburzenia koncentracji uwagi; uwaga mimowolna 
długo dominuje nad dowolną. Ograniczenia w opanowywaniu 
podstaw systemu językowego są przyczyną, dla której dzieci 
dłużej niż rówieśnicy pozostają na poziomie myślenia konkretno- 
-wyobrażeniowego. Mają także obniżone możliwości dokonywa-
nia operacji klasyfikowania, porównywania, abstrahowania, my-
ślenia przez analogię czy myślenia przyczynowo-skutkowego17. 

Trudności w rozumieniu pełnych wypowiedzi oraz zespół wspo-
mnianych niespecyficznych objawów towarzyszących, decydują 
o jakości udzielanych odpowiedzi. Nawet przy dobrym pozio-
mie funkcjonowania intelektualnego pojawiają się u badanych 
trudności z udzielaniem poprawnych pod względem logicznym 
odpowiedzi. W wielu przypadkach dzieci nie rozumieją wyra-
żeń określających stosunki przestrzenne i czasowe, podobnie jak 
nie rozumieją pojęć abstrakcyjnych czy uogólniających. Nasilony 
charakter trudności w tych aspektach odzwierciedlają niżej pre-
zentowane zachowania werbalne, uzyskiwane w oczekiwaniu 
odpowiedzi na zadane pytanie.
 	 Zdania przyczynowe, rozpoczynające się od spójnika bo, 

lecz niezawierające żadnej argumentacji; dzieci konstatowa-
ły niekiedy: nie wiem lub kończyły wypowiedź – po chwili  

17  A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza, Afa – skala. Jak badać mowę 
dziecka afatycznego?, Kraków 2003.
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milczenia – na wspomnianym słowie bo (zarejestrowano 15 ta-
kich przypadków).
Pytanie testowe: Dlaczego dokarmiamy zwierzęta leśne zimą?
Przykładowa odpowiedź dziecka: bo…

2. Zdania przyczynowe, wiązane za pomocą spójnika żeby.
Tych zdań w analizowanych wypowiedziach jest zdecydowa-

nie mniej.
3. Wypowiedzenia będące próbą udzielenia odpowiedzi na za-

dane pytanie dlaczego?, niezawierające jednak żadnego spójni-
ka (54 odpowiedzi).
Pytanie testowe: Dlaczego bałwanki nie lubią słońca?
Przykładowa odpowiedź dziecka: loztopią się
Badane sześciolatki ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju 

językowego, udzielając odpowiedzi na stawiane im pytania, po-
zwoliły na dokonanie oceny zarówno sposobu interpretowania 
przez nie rzeczywistości, zademonstrowały także deficyty języ-
kowe, z jakimi borykają się na co dzień. By dostrzec i poprawnie 
zwerbalizować związki przyczynowo-skutkowe, dzieciom po-
trzebna jest różnoraka wiedza: wiedza o rzeczywistości oraz wie-
dza językowa (przyswojone i utrwalone schematy składniowe 
wyrażające relację przyczynowo-skutkową). Zaburzenia języko-
we stanowią istotną przeszkodę w przyswajaniu kształtu zdania 
przyczynowego, utrudniając tym samym eksplorację rzeczywi-
stości. Niemniej jednak dzieci w większości analizowanych przy-
padków, podejmują próby wyjaśnienia zdarzeń, stanów rzeczy, 
zjawisk. Podejmują trud formułowania komunikatu i dzielenia 
się wiedzą, przeżyciami, doświadczeniami z otoczeniem. Poko-
nując deficyty, wchodzą w relacje, demonstrując przy tym swoje 
kompetencje komunikacyjne.

Aby zrozumieć trudności w zakresie kompetencji komunika-
cyjnej dzieci z SLI, wystarczy wskazać na umiejętności komuni-
kacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, u których nie obserwuje 
się zaburzeń języka. Dzieci te dysponują następującymi umiejęt-
nościami komunikacyjnymi:
 	 „odpowiednie do sytuacji komunikacyjnej reagowanie za po-

mocą języka na bodźce werbalne,
 	 informowanie otoczenia za pomocą języka o swoich potrze-

bach, przeżyciach i stanach,
 	 wpływanie za pomocą języka na otoczenie oraz stanowienie 

określonych faktów,



150 Anna Skoczek

 	 opisywanie świata (rzeczywistego lub wyobrażonego), od-
twarzanie zdarzeń i tworzenie fikcji (fantazja dziecięca),

 	 tworzenie i współtworzenie tekstów o różnej długości i struk-
turze oraz o zróżnicowanej funkcji”18.
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Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L., Afa – skala. Jak badać 

mowę dziecka afatycznego?, Kraków 2003.
Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 2002.

18  M. Grochowalska, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku 
przedszkolnym, dz. cyt., s. 36.



Niniejszy artykuł jest wynikiem zainteresowania auto-
ra tematyką kulturowego aspektu języka i świadomości 
przynależenia do konkretnego kręgu kulturowego przez 
dwujęzyczne argentyńskie rodzeństwo. Przy próbie 
odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tego zjawiska 
niezwykle pomocna okazała się teoria leksykultury, wy-
pracowana przez Roberta Galissona na gruncie glottody-
daktyki języka francuskiego.
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Streszczenie

SummaryThe following article has emerged from the author’s 
interest in the subject of culture aspect of a language 
and what comes with it, the belonging to a certain cul-
ture group. He included in his article the Polish langu-
age in a written form of bilingual Argentinian siblings. 
While trying to answer many questions considering that 
subject, he found the lexis culture theory very helpful. 
It was created by Robert Galisson based on glottodidac-
tics of the French language.

„właściwym miejscem (…) ludzkiego bytowania jest język”
(M. Heidegger)1

1  M. Heidegger, W drodze do języka, Kraków 2000, s. 113.
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Wstęp

Hans Georg Gadamer napisał: „Kto ma język, ten ma świat”2. 
Według tego filozofa, język staje się dla jednostki ludzkiej narzę-
dziem poznania rzeczywistości, a także stanowi podstawę dla 
każdego wymiaru istnienia człowieka. Jest również „matrycą 
kształtującą w szczególny sposób nasze myślenie, uczucia i dzia-
łania”3. Zaskakującym wydaje się zatem następujące pytanie: 
Czym dla jednostki dwujęzycznej4 jest fakt równoległego po-
siadania dwóch systemów językowych? Czy oznacza to jedynie 
umiejętność komunikowania się za pomocą dwóch kodów?

Biorąc pod uwagę, że dwujęzyczność (bilingwizm) jest zjawi-
skiem niejednorodnym (niesie z sobą konsekwencje natury nie 
tylko lingwistycznej, ale także psychologicznej, socjologicznej 
i pedagogicznej), szczególnie ciekawym wydaje się problematy-
ka związków języka z kulturą. Takie spojrzenie na system języko-
wy znajduje odbicie w teorii leksykultury, wygenerowanej dzięki 
dokonaniom francuskiej glottodydaktyki. Twórca tego jednego 
z paradygmatów naukowych dydaktyki języka francuskiego ja-
ko obcego widzi język (uściślając – jego płaszczyznę leksykalną) 
jako nośnik kultury danej grupy etnicznej.

Świadomość przynależności kulturowej osób dwujęzycznych 
oraz wyrażanie osobistej tożsamości5 – wszystko to jest dostępne 
poznaniu ludzkiemu dzięki badaniu ich głównego wyraziciela, 
czyli języka (języków). Określaniu swojego miejsca w konkretnej 
społeczności, świadomemu poczuciu łączności z kulturą etnicz-
ną również pomaga użycie leksykultury. Konkretne jednostki 
leksykalne stają się niekiedy jedyną możliwością zaakcentowania 
swojej odrębności kulturowej, a nawet narodowej.

2  H-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 
1993, s. 56.

3  J. Smolicz, Język jako wartość podstawowa kultury, w: Język polski w świecie, 
red. W. Miodunka, Kraków 1990, s. 34.

4  Dwujęzyczność rozumiem jako „opanowanie dwu języków w takim stopniu, 
jak ekwiwalentni ich jednojęzyczni nosiciele (…). Polega na umiejętności posługi-
wania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym 
używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu 
komunikacji. Jest to zazwyczaj nietrwały stan, mający związek z emigracją lub poby-
tem za granicą, co implikuje bliski kontakt z danym językiem i kulturą, osobiste ich 
wyznawanie” – E. Lipińska, Język ojczysty, język obcy, język drugi, Kraków 2003, s. 115.

5  Pojęcie tożsamości bywa definiowane jako „refleksyjny stosunek podmiotu do 
samego siebie” (A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 99).
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Teoria leksykultury Roberta Galissona –  
język w ujęciu kulturowym

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego zakłada, 
że nauczanie języka jako obcego powinno przebiegać w zakre-
sie językowej kompetencji komunikacyjnej, która obejmuje kom-
petencję lingwistyczną, socjologiczną i pragmatyczną. Jednym 
z wyzwań współczesnej glottodydaktyki jest także kształcenie 
kompetencji kulturowej6.

W nurt badań nad miejscem kultury w nauczaniu języków 
obcych wpisuje się teoria leksykultury, zdefiniowana przez fran-
cuskiego profesora lingwistyki stosowanej, Roberta Galissona. 
Językoznawca ten w swojej koncepcji starał się przyznać rów-
norzędne miejsce w nauczaniu języka obcego dla kodu (w tym 
wypadku francuskiemu) i kultury. Aby jednak zrozumieć istotę 
pojęcia „leksykultura”, należy wcześniej przytoczyć najważniej-
sze założenia przedstawione przez Galissona.

Jednym z nadrzędnych pojęć u Galissona jest kultura. J. Anu-
siewicz pisze, że „kultura nie jest zjawiskiem materialnym, nie 
składa się z rzeczy, ludzi, zachowań lub uczuć. Jest raczej organi-
zacją tych wszystkich czynników. Jest formą tego, co prezentuje 
w umyśle, ich modeli postrzegania, kojarzenia i interpretowania 
świata”7. W podobnym tonie wypowiada się Galisson, tworząc 
termin „kultury wspólnej”. Według niego, „uczymy się jej tak, jak 
języka poprzez naśladowanie, zanurzając się w nią, przesiąkając 
nią – jest nam wpajana”8. Ponadto taka kultura „nie jest nigdzie 
nauczana, więc nie jest produktem szkoły. Przeciwnie, nabywa 
się ją poza szkołą, w relacjach rodzinnych i społecznych w ra-
mach danej wspólnoty”9. Galisson zwraca również uwagę, że jako 

6  W dydaktyce języka polskiego jako obcego kompetencja kulturowa defi-
niowana jest jako kompetencja socjokulturowa, obejmująca nauczanie kontaktu 
słownego, niewerbalnego, rytuałów społecznych oraz wiedzę na temat Polski 
i polskiego społeczeństwa – W. Miodunka, Kompetencja socjokulturowa w naucza-
niu języka polskiego jako obcego. Zarys programu nauczania, w: Kultura w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego, red. W. Miodunka, Kraków 2004, s. 97-117.

7  J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Warszawa 1995, s. 4.
8  B. Ligara, Perspektywa kulturoznawcza nauczania kodu: teoria leksykultury Ro-

berta Galissona, w: Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. W. Mio-
dunka, Kraków 2009, s. 120-146.

9  Tamże, s. 123.
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użytkownicy języka poddajemy się kulturze, przyswajamy sobie 
ją implicite, dlatego można stwierdzić, iż kultura ma bezpośred-
ni wpływ na ludzkie postawy, działanie i dzięki temu steruje re-
prezentacjami mentalnymi etników. Warto też dodać, że kultura 
wspólna w ujęciu Galissona „nie jest opisana, tylko przeżywana, 
ujawnia się jako wspólny system wartości i przekonań danej zbio-
rowości”10. Francuski językoznawca podkreśla fakt, że to zwią-
zek języka i kultury stanowi tzw. znak milczącego rozpoznania 
między członkami danej wspólnoty. Dzięki temu następuje okre-
ślenie przynależności tożsamości jednostki w stosunku do grupy 
społecznej. Kultura wspólna jest także częścią dyskursu potoczne-
go, co z pewnością ułatwia prowadzenie badań nad leksykulturą.

Co zatem stanowi istotę pojęcia „leksykultura”? To płaszczy-
zna języka (uściślając – jednostki leksykalne), w której zauwa-
żalna jest kultura wspólna, dostępna wszystkim użytkownikom 
danego systemu językowego. Konkretne jednostki leksykalne 
(zaliczane do leksyki kulturowej) posiadają znaczenie rekonstru-
owane za pomocą słownika oraz wspólny ładunek kulturowy, 
którego „rozumienie i użycie włącza rozmówcę w sytuacji ko-
munikacji językowej do zbiorowości, do której należy nadaw-
ca, a którego niezrozumienie przez odbiorcę, przeciwnie, z tej 
wspólnoty mówiących wyłącza”11.

Według Galissona, leksykulturowy znak językowy (słowo) jest 
dzięki temu wielowymiarowy. Posiada dwie treści – na pierwszą 
składa się jego znaczenie i strona brzmieniowa, drugą zaś stano-
wi wartość płynąca z obecności wspólnego ładunku kulturowe-
go (W.Ł.K.)12, czyli kulturowej wiedzy utajonej (dostępnej tylko 
członkom danej wspólnoty komunikacyjnej).

Jakie jest znaczenie badania leksykultury? Z pewnością stanowi 
jedno z aktualnych wyzwań polskiej glottodydaktyki, dążącej do 
nauczania nie tylko kodu, ale również kultury w języku polskim 
jako obcym i drugim. Wyznaczanie szerokiego pola leksyki kul-
turowej, przydatnego w kształceniu językowym niejako dopełnia 
proces edukacji – przyswajany język jeszcze bardziej pośredniczy 
w poznawaniu kultury i pozwala na pełniejsze w niej uczestnictwo.

10  Tamże.
11  Tamże, s. 124.
12  Skrótem W.Ł.K. na oznaczenie wspólnego ładunku kulturowego posłu-

guję się w dalszej części wywodu.
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Sytuacja językowa i kulturowa bilingwalnego rodzeństwa

Przyczyną językoznawczej refleksji, która jest przedmiotem ar-
tykułu była styczność z dwujęzycznymi braćmi M. (10 l.) i T. (8 l.), 
będącymi Argentyńczykami, mieszkającymi prawie od urodzenia 
w Polsce. Pobyt w naszym kraju spowodowany był sytuacją ży-
ciową rodziców. Warto dodać, że chłopcy uczęszczali do polskiej 
szkoły i przyswajali wiedzę tylko w języku kraju osiedlenia.

M. i T. są przykładami dwujęzyczności indywidualnej, wy-
szczególnianej przez badaczy zjawiska w opozycji do dwujęzycz-
ności społecznej13. Ze względu na wiek przyswojenia sobie języka 
polskiego chłopcy reprezentują bilingwizm wczesny, a uściślając –  
sukcesywną wczesną dwujęzyczność (dzieci zaczęły uczyć się ję-
zyka w szkole po uprzednim częściowym opanowaniu języka oj-
czystego, czyli hiszpańskiego). W badaniu bilingwizmu zwraca się 
także uwagę na kognitywną organizację kodów w umyśle jednost-
ki. Idąc tym tropem, w literaturze definiowane są pojęcia dwuję-
zyczności współrzędnej14 i złożonej. Mali Argentyńczycy prezentu-
ją drugi typ, ponieważ język polski przyswajany był już za pomocą 
częściowo nabytego języka hiszpańskiego, co powodowało, że 
chłopcy posługiwali się ekwiwalentami tłumaczeniowymi dla wy-
rażenia odrębnych jednostek kognitywnych. Biorąc pod uwagę sy-
tuację akwizycji drugiego języka, mamy tu do czynienia ze strategią 
miejsca (tzw. dwujęzyczność „dom-szkoła”15), ponieważ w domu 
rodzinnym chłopców używało się wyłącznie języka hiszpańskiego, 
natomiast w szkole posługiwali się językiem polskim (niezwykle 
ciekawym aspektem tego zjawiska są fakty używania przez braci 
języka polskiego między sobą – w domu oraz w szkole).

Badając zjawisko wymiennego użycia dwóch kodów języko-
wych, często jawi się pytanie o przynależność kulturową osób 
dwujęzycznych. Dla potrzeb określania związku osoby z danym 

13  Dwujęzyczność społeczną określa się w momencie, kiedy „dwie grupy 
relatywnie samodzielne, pozostające w kontakcie (językowym – przyp. R.M.) 
na wspólnym terytorium działania” – E. Lipińska, Język ojczysty, język obcy, język 
drugi, Kraków 2003, s. 100. Dwujęzyczność indywidualna – zob. p.1.

14  Ten typ dwujęzyczności określany jest w sytuacji, kiedy „wczesne jedno-
czesne przyswojenie obu języków w odrębnych kontekstach wskazywałoby na 
większą niezależność obu kodów językowych, a ściślej słowników umysłowych” – 
K. Wróblewska-Pawlak, Język- tożsamość imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków 
zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004, s. 31.

15  Literatura wskazuje także strategię osoby, czasu i przemienną – tamże, s. 76.
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kręgiem kulturowym została stworzona kulturowa typologia 
dwujęzyczności16. Argentyńscy chłopcy są zaliczeni do bilingwi-
zmu monokulturowego, gdyż mogą „biegle posługiwać się dwo-
ma językami, identyfikując się kulturowo tylko z jedną z grup”17. 
Na potwierdzenie tej tezy zostało przeprowadzone badanie ankie-
towe – M. i T. mieli za zadanie dokończyć dwie serie niedokończo-
nych zdań. Udzielone odpowiedzi wyraźnie zasugerowały, z ja-
kim krajem identyfikują się i jaka jest ich świadomość kulturowa.

Wybrane odpowiedzi M.18:
1. Jak będę dorosły, to zamieszkam w Argentynie.
2. Chciałbym pracować w Argentynie.
3. Kiedy słyszę, że ktoś w Polsce mówi po hiszpańsku, to sie gapie (sic!).
4. Bardzo lubię Argentyne (sic!).

Wybrane odpowiedzi T.:
1. Kiedy jestem zły, to mówię po chiszpańsku (sic!).
2. Kiedy lecę do Argentyny, to jestem zadowolony.
3. Mówię po polsku, kiedy mówie (sic!) do Polaków.
4. Kiedy słyszę, że ktoś w Polsce mówi po hiszpańsku, to słysze (sic!)  

co mówi.

Leksykultura argentyńska w polskim tekście?

Pierwsze próby stworzenia zasobu leksykultury polskiej pod-
jęły Bronisława Ligara i Anna Papież19. Polska leksyka kulturowa 
była rekonstruowana na podstawie jednostek leksykalnych doty-
czących określonych pól semantycznych – człowiek i przestrzeń 
oraz człowiek i czas (oba z kilkoma podpolami).

Do próby znalezienia leksemów o nacechowaniu kulturowym 
(argentyńskim) zostały wykorzystane wypowiedzi pisemne 
M. i T. na temat rodzinnego spotkania i posiłku, jakim jest grill. 
Wybór tematu nie był przypadkowy – preparowane teksty od-
nosiły się do najbliższych chłopcom osób, do okoliczności, któ-
re znają bardzo dobrze. Sygnały poczucia odmienności kulturo-
wych można było zauważyć w takich zdaniach, jak: „i jemy gril 
który w Argentynie nazywa się Asado (sic!) w Argentynie (sic!) w asa-

16  Przedstawia cztery modelowe typy bilingwizmu – zob. tamże, s. 33.
17  Tamże.
18  Teksty uczniów przytaczane są w oryginale i wyszczególnione kursywą.
19  Zob. Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. W. Miodunka, 

Kraków 2009.
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do jemy kiełbaski miensa (sic!) i tesz (sic!) jemy świnie (sic!) która (sic!) 
dajemy do asado dasie (sic!) do asado włorzyć (sic!) wszystko”; „W Ar-
gentynie jemy gril o 12.00”; „Grila jemy w nocy poniewasz (sic!) jest 
ciepło”; „W nowym roku tesz (sic!) jest gril i szczelamy (sic!) petarda-
mi o 12.00”; „gril jemy u dziatkach o 12.00”; „Kiedy jestem u dziatkach 
to się bawie (sic!) z kuzynami w chowanego w berka a berek po hiszpań-
sku to się (sic!) nazywa la mancia”.

Na podstawie powyższych przykładów można dokonać re-
konstrukcji wartości kulturowej, jakie niesie z sobą głębokie (jak 
się okazuje) pod względem semantycznym pojęcie „grill”.

Tabela nr 1. Analiza pojęcia „grill”

Jednostka	
leksykalna

Użycie	wskazujące	na	W.Ł.K
Wspólny	Ładunek	 

Kulturowy

Grill	(asado) i jemy gril który w Argentynie 
nazywa się Asado w argentynie 
w asado jemy kiełbaski miensa 
i tesz jemy świnie która dajemy 
do asado dasie do asado włorzyć 
wszystko; W Argentynie jemy gril 
o 12.00; Grila jemy w nocy ponie-
wasz jest ciepło; W nowym roku 
tesz jest gril i szczelamy petarda-
mi o 12.00; gril jemy u dziatkach 
o 12.00; Kiedy jestem u dziatkach 
to się bawie z kuzynami w chowa-
nego w berka a berek po chisz-
pańsku to sie nazywa la mancia.

Bogaty,	 mięsny	 posiłek,	
złożony	 z	 wielu	 składni-
ków	 spożywany	 w	 towa-
rzystwie	 rodziny;	 orga-
nizowany	 o	 określonej	
porze;	 część	 nocy	 sylwe-
strowej;	okazja	do	zabaw	
z	rówieśnikami.

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Powyższa analiza pokazuje, jak wielkim nośnikiem kultu-
rowym jest język, a zwłaszcza w sytuacji osób bilingwalnych. 
Przykład argentyńskich chłopców M. i T. pozwala stwierdzić, że 
pomimo czynnego używania dwóch systemów językowych po-
siadają samoświadomość swojej przynależności kulturowej. Jaka 
jest motywacja używania, rozszerzania i tłumaczenia takich rze-
czowników, jak omawiany „grill”?



158 Rafał Młyński

Jednym z czynników jest chęć zaprezentowania swojej od-
mienności kulturowej, pokazanie części swojej rodzinnej rze-
czywistości, nieodłącznie związanej z Argentyną. To wła-
śnie powszechny posiłek, jakim jest grillowane mięso, staje 
się, według chłopców, okazją do spotkania z najbliższymi, do 
wspólnego spędzenia czasu na ściśle argentyński wzór. „Grill” 
okazuje się pojemnym semantycznie leksemem, który przyto-
czony przez braci przywołuje szereg wspomnień nasyconych  
kulturowo.

Drugim czynnikiem jest strategia bycia dobrze zrozumia-
nym. M. i T. chcieli uatrakcyjnić swój przekaz utrwalony w piś-
mie i pokazać, jak wiele dla nich niesie „grill”. Dla tych małych 
obcokrajowców to nie tylko jedzenie, ale także szereg innych 
konotacji. Przekazanie ich Polakowi nieznającemu realiów po-
łudniowoamerykańskich stało się swego rodzaju komunikacyj-
nym celem chłopców.
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Praca logopedy zakłada współpracę z różnymi spe-
cjalistami z wielu dziedzin: psychologami, pedagogami, 
językoznawcami, lekarzami itp. W związku z zacieśniają-
cymi się więziami między logopedią a medycyną warto 
poznać zagadnienia neurologiczne oraz terminy me-
dyczne, z którymi spotyka się praktykujący logopeda.

W artykule omówione zostały medyczne aspekty pra-
cy logopedy. Szczególny nacisk położono na scharaktery-
zowanie biologicznych uwarunkowań mowy, przedsta-
wiono zagadnienie asymetrii półkulowej oraz wyjaśniono 
procesy, terminy i techniki badawcze mózgu.
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„Mam chyba ogromny mózg:  
czasem podjęcie decyzji zajmuje mi cały tydzień”

(Mark Twain)

Streszczenie

A speech therapist needs to work with various spe-
cialists from many disciplines: psychologists, physician 
foniatra, doctors, etc. Because of the close coopera-
tion between speech therapy and medicine it is worth 

Summary
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Wprowadzenie

Logopedia jako dziedzina interdyscyplinarna, obejmuje swym 
zasięgiem nie tylko pedagogikę czy językoznawstwo, ale również 
stanowi swego rodzaju pogranicze medycyny. Celem tego opra-
cowania jest przedstawienie zagadnień, terminów, skrótów, z któ-
rymi może spotkać się logopeda pracujący na oddziale szpitala. 
Zawiera on przekrój zagadnień neurologicznych: biologicznych 
uwarunkowań mowy, zagadnienie plastyczności mowy, rozpatry-
wanie aspektu języka poprzez asymetrię mózgu oraz wyjaśnienie 
terminologii medycznej obecnej w dokumentacji medycznej.

Biologiczne uwarunkowania mózgu

W dniu 11 kwietnia 1861 roku do chirurga Paula Broki trafił 
pacjent, przebywający w szpitalu dla „umysłowo chorych”, z sil-
nie zainfekowaną raną na lewej nodze. Dla francuskiego chirurga 
bardziej interesujący niż owa rana, wydawał się powód, z jakiego 
pacjent przebywa na oddziale psychiatrycznym od dwudziestu 
jeden lat. Mężczyzna, pomimo iż jego struny głosowe nie wyda-
wały się uszkodzone, nie mówił. Na niewiele zdała się pomoc 
Broki, sześć dni później zmarł. Lekarz przeprowadził autopsję 
czaszki, w wyniku której odkrył liczne blizny na lewym płacie 
czołowym, na podstawie których wywnioskował, że u zdro-
wego człowieka mowa jest zawiadywania przez określone czę-
ści mózgu, które u jego pacjenta były uszkodzone1. W świetle 

1  G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii, przekł. E. Pankiewicz, Gdańsk 
1999, s. 24.

to explore neurological problems and medical terms, 
which meets practicing speech therapist.

In this article were discussed the aspects of speech 
therapist jobs. A main point was to characterise biologi-
cal determinants of speech, presents issue of hemisphe-
ric asymmetry and explained processes, deadlines and 
research techniques of the brain. keywords: brain plasti-
city, hemispheric asymmetry, brain imaging.
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dzisiejszych teorii i badań z większą dokładnością możemy od-
powiedzieć na pytanie, gdzie znajdują się ośrodki mowy.

W obrębie kory mózgowej, według klasycznego ujęcia lokali-
zacyjnego, wyróżniamy:
1. Tzw. czuciowe obszary mowy, które składają się z:

 	 Ośrodka czuciowego Wernickego, znajdującego się w tyl-
nej części zakrętu skroniowego górnego półkuli dominują-
cej (wg Brodmanna pole 22 i 42), odpowiadającego za roz-
kodowywanie informacji słownych.

 	 Tzw. czuciowego ośrodka mowy pisanej (umiejscowione-
go w zakrętach nadbrzeżnym i kątowym płacika ciemie-
niowego dolnego), który na drodze percepcji wzrokowej 
rozpoznaje graficzne symbole słowne. Zakodowane bodźce 
dostarczane są z ośrodka korowego wzroku, znajdującego 
się w płacie potylicznym.

2. Tzw. ruchowe obszary mowy, zlokalizowane ku przodowi od 
bruzdy środkowej, zajmujące się dwoma procesami progra-
mującymi ekspresję mowy: artykułowaną mową dźwięczną 
oraz mową wyrażoną symbolami w postaci pisanej.
Opisany przez Brokę tzw. ośrodek ruchowy mowy spełnia ro-

lę programowania i scalania czynności różnych pól ruchowych, 
które reprezentują drogi eferentne2 dla narządów mowy.

Rys. 1. Pola Brodmanna
Źródło: pl.wikipedia.com

2  Procesy eferentne – za pomocą których następuje ekspresja mowy, po-
przez wytwarzanie dźwięków mowy, przez narządy mowy i głosu. Adekwat-
nie za pomocą ręki, wytwarzanie znaków pisanych.

Studia z logopedii – 11
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W płacie czołowym półkuli dominującej znajduje się tzw. dodat-
kowe pole ruchowe mowy, które przypuszczalnie wpływa na pro-
cesy intonacyjne, jak i przebieg ciągu fonicznego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się przedni odcinek zakrętu obręczy, którego 
rola polega na analizowaniu komponentu emocjonalnego mowy.

Bezpośrednio z mową ma również związek obszar nazy-
wany wyspą, znajdujący się w bruździe bocznej, pod płatami 
czołowym, ciemieniowym, skroniowym, odpowiadający za 
planowanie i koordynację narządów mowy, aby prawidłowo ar-
tykułowały słowa we właściwej sekwencji czasowej.

Istotne dla mowy są również ośrodki pamięciowe mózgu, do 
których należą:
 	 Ośrodek pamięci dotyku (znajdujący się w przedniej części 

płata ciemieniowego).
 	 Ośrodek pamięci wykonywanych ruchów wyuczonych 

(umiejscowiony w tylnej części płata ciemieniowego).
 	 Ośrodek pamięci i rozumienia obrazu widzianego (lokaliza-

cyjnie umieszczony wokół ośrodka korowego wzroku w pła-
cie potylicznym).

 	 Ośrodek pamięci i rozumienia dźwięków (wokół korowego 
ośrodka słuchu).
W procesach aferentnych3, które doprowadzają informacje do 

kory mózgowej bardzo ważną rolę odgrywa wzgórzomózgowie 
(część międzymózgowia), tutaj znajdują się neurony, ostatnie 
przed projekcją korową, droga słuchowa (ośrodek podkorowy 
słuchu – to jądro ciała kolankowatego przyśrodkowe) i droga 
wzrokowa (ośrodek podkorowy wzroku – to jądro ciała kolan-
kowatego bocznego). Trzecie neurony drogi czucia protopatycz-
nego4 i epikrytyczego5 znajdują się również w jądrach wzgórza. 
Reasumując, wszystkie informacje czuciowe z narządów mowy 
dochodzą do jednego z jąder wzgórza, przekazywane są za po-
mocą nerwów czaszkowych (V – nerw czaszkowy, IX – nerw 
czaszkowy, X – nerw czaszkowy i nerw błędny).

3  Procesy aferentne – dzięki nim następuje impresja mowy, dzięki nim do-
cierają informacje zmysłowe, tj sygnały słuchowe, wzrokowe, kinestetyczne, 
konieczne dla rozumienia mowy.

4  Czucie protopatyczne – to czucie dotyku powierzchniowego, ucisku, bólu, 
temperatury.

5  Czucie epikrytyczne – to czucie dyskryminacyjne i gnostyczne, czucie wi-
bracji, czucie kinestetyczne. 
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Sterowanie odśrodkowe narządami mowy i głosu następuje 
poprzez układ ruchowy, który składa się z:
 	 Układu piramidowego.
 	 Kory przedczołowej.
 	 Jądra pnia mózgu.
 	 Móżdżku.
 	 Układu siatkowego zstępującego.
 	 Dolnego neuronu ruchowego.

W procesach porozumiewania się bardzo ważną rolę odgry-
wa układ autonomiczny, którego ogólnym ośrodkiem regulu-
jącym jest podwzgórze, zajmujący się nie tylko regulacją ciś-
nienia krwi, ciepłotą ciała, oddychaniem, przemianą materii, 
lecz wpływa również na różnego rodzaje reakcje emocjonalne  
i behawioralne.

Na podstawie badań można wnioskować, że mowa związana 
jest z wieloma wzajemnie i jednocześnie oddziaływującymi na 
siebie okolicami mózgu, a w rozwoju mózgu istotną rolę odgry-
wa nie liczba neuronów, a ilość połączeń między nimi6.

Pobudliwość i plastyczność mózgu

Język jest stosunkowo nowym „wynalazkiem” człowieka. We 
współczesnym językoznawstwie przyjmuje się, iż nasi przodko-
wie posługiwali się językiem zbliżonym do naszego około 100 
tyś. lat temu7. Niezmiennym pozostaje fakt, że mowa jest nie-
zwykle skomplikowanym mechanizmem, którego działanie nie 
w pełni rozumiemy. Poziom kompetencji językowej jest zależny 
nie tylko od poznania jego struktury (czym w dużym uprosz-
czeniu zajmuje się językoznawstwo), ale również od roli mózgu 
w procesach nadawania i odbioru mowy. Z obranego punktu wi-
dzenia ważne są dwa procesy: pobudliwość układu nerwowego 
oraz jego plastyczność.

6  Por. A. Obrębowski, Biologiczne podstawy mowy, w: Zaburzenia mowy, red. 
S. Grabias, Lublin 2002, s. 55-59.

7  Por. E. Łuczyński, Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii, w: Pod-
stawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Ja-
strzębowska, Opole 2005, s. 15.
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Ośrodkowy układ nerwowy jest zatem:
 	 Pobudliwy, ponieważ pod wpływem bodźca powstają w mó-

zgu przejściowe zmiany czynnościowe. Mechanizm ten jest 
wrodzony, polega na krótkotrwałym pobudzeniu synaps8, 
a w konsekwencji do pojawiania się odpowiedniej reakcji na 
bodziec.

 	 Plastyczny, ponieważ pod wpływem bodźców działających 
na mózg, ulega on trwałej modyfikacji9. Uznaje się, że proces 
plastyczności zawiera się w procesach:
– Uczenia się, tzn. pamięci (nazywana plastycznością pamię-

ciową). W reakcji na bodziec następuje wzmocnienie i reor-
ganizacja połączeń między neuronami, wzbudza się proces 
uczenia się. W wyniku tego procesu powstaje pamięciowa 
zmiana plastyczna, tzw. ślad pamięci, zgromadzone infor-
macje, przetrzymywane przez określony czas mogą być 
wykorzystywane przez organizm w nowej sytuacji.

– Wpływu środowiska sensorycznego na rozwój mózgu, 
tzw. plastyczność rozwojowa, charakterystyczna dla okre-
su rozwoju embrionalnego człowieka, w którym tworzą się 
i dojrzewają połączenia międzyneuronalne10.

– Efekty naprawcze po uszkodzeniu mózgu, tzw. plastycz-
ność kompensacyjna inaczej naprawcza. Umożliwia ona 
częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji mó-
zgu, dzięki tworzeniu się połączeń synaptycznych mię-
dzy nietypowymi strukturami. Zjawiskiem ułatwiającym  

8  Za pośrednictwem synaps odbywa się oddziaływanie jednego neuronu 
na drugi lub na narząd wykonawczy. Oddziaływanie to może mieć dwa od-
mienne charaktery. Będzie pobudzać lub hamować drugi neuron lub narząd. 
Przekazywanie czynności przez synapsy, najczęściej chemiczne, odbywa się 
w organizmie człowieka za pośrednictwem neuroprzekaźników. Drugim ro-
dzajem są synapsy elektrycznej (procesy zachodzą wówczas poprzez bezpo-
średni przepływ jonów z cytoplazmy jednego neuronu do cytoplazmy drugie-
go neuronu). 

9  Por. B. Sadowski, Budowa i czynność układu nerwowego z uwzględnieniem me-
chanizmów sterujących mową, w: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, 
red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, s. 43.

10  W rozwoju Centralnego Układu Nerwowego charakterystycznymi zjawi-
skami jest nadprodukcja neuronów i apoptozy, czyli naturalnego, zaprogramo-
wanego obumierania neuronów w okresie embrionalnym i tuż po urodzeniu. 
Dzieje się to, gdy neurony nie mogą znaleźć struktury docelowej lub też nie 
otrzymują wystarczającej ilości bodźców. Proces ten służy również usuwaniu 
niewłaściwych połączeń powstałych w wyniku błędów rozwojowych. 
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„regenerację” połączeń jest proces degradacji już istnieją-
cych synaps, tworzy się wtedy nowa sieć połączeń11.

Odmienny podział zaproponowali I.R. Robertson i J.M. Mur-
re12, dzieląc plastyczność na:
 	 Plastyczność neuroanatomiczną, która polega na szybkich 

(kilkusekundowych lub minutowych) zmianach aktywności 
neuronów oraz zmianach strukturalnych zachodzących w cią-
gu kilku dni lub tygodni.

 	 Plastyczność funkcjonalną, która charakteryzuje się reorgani-
zacją pracy jednego lub kilku sieci neuronów, w celu zastąpie-
nia uszkodzonego obszaru.

 	 Plastyczność behawioralną, polegającą na zmianie zachowa-
nia człowieka na różne powstałe sytuacje.
Mózg przez całe życie człowiek ma zdolność do zmian13, czyli 

do reorganizowania swojej struktury.

Mózg – asymetria półkulowa, czyli o półkuli „mówiącej” 
i półkuli „niemej”

Podstawową funkcją mowy jest komunikacja, czyli porozu-
miewanie się za pomocą symboli słownych. Czynność ta jest jed-
nak ściśle połączona z myśleniem abstrakcyjnym, powstawaniem 
pojęć oraz ich realizacją w formie dźwiękowej. Mowa jest nie tyl-
ko uwarunkowana biologicznie (jako zdolność wrodzona), ale 
również środowiskowo. Jej lokalizacja w mózgu jest zróżnicowa-
na. U 96% osób praworęcznych mową sterują obszary kory znaj-
dujące się w półkuli lewej, w przypadku leworęczności 60-70%  
osób przetwarza materiał językowy w półkuli prawej. Język mo-
że być również przetwarzany bez dominacji półkulowej (obu-
stronnie), tak dzieje się w 15% przypadków14.

11  Por. L. Sadowska, Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i patofizjologiczne, 
w: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-
ruchowego, red. L. Sadowska, Wrocław 2001, s. 61-62.

12  Por. M. Pąchalska, Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze 
i emocjonalne, Lublin 2008, s. 72.

13  Zjawisko regeneracji zachodzi szybciej u osób młodszych.
14  Por. J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymu-

lacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Kraków 2007, s. 267.
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Dla zrozumienia mechanizmu mowy ważne jest również 
określenie sposobu funkcjonowania obu półkul. Lewa półkula 
mózgu jest niekiedy nazywana werbalną, przetwarzającą ma-
teriał w sposób analityczny (sekwencyjny), natomiast w prawej 
półkuli dominują funkcje wzrokowo-przestrzenne; nazywana 
jest również półkulą emocjonalną. Poszczególne aspekty języko-
we w mózgu rozmieszczone są następująco:

Lewa	półkula

„mówiąca”	(werbalna)	–	ekspresja	
mowy:
•	 przestrzega	właściwej	struktury	

czasowej	mowy;
•	 steruje	odpowiednimi	sekwen-

cjami	ruchowymi	(podczas	nada-
wania,	ale	i	odbioru	mowy)15;

•	 odpowiada	za	pamięć	słowną;
•	 analizuje	materiał	związany	z	ci-

chym	czytaniem;
•	 rozpoznaje rymy16.

15  E. Szeląg, Neuropsychologiczne podłoże mowy, w: Mowa a zachowanie, red. 
T.  Górska, A. Grabowska, K. Rymarczyk, Warszawa 1997, s. 429-459.

16  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja roz-
woju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Kraków 2007, s. 272.

Prawa	półkula

„niema”:
•	 zapewnia wyraz emocjonalny 

przekazywanym	treściom	oraz	
pozwala	na	rozumienie	treści	
zawartych	w	wypowiedzi	innych	
osób;

•	 odgrywa	zasadniczą	rolę	
w	rozumieniu	i	prawidłowej	
interpretacji	treści	słownych	
(wychwycenie	morału,	rozumie-
nie	wypowiedzi	w	kontekście,	
rozumienie	metafor,	humoru)17;

•	 rozpoznaje rzeczowniki w mia-
nowniku,	identyfikuje	i	różnicuje	
samogłoski;

•	 określa	kierunek	czytania,	uwa-
runkowany	kulturowo18.

17  A. Grabowska, Asymetria półkul mózgowych, w: Mowa a zachowanie, red. 
T. Górska, A. Grabowska, K. Rymarczyk, Warszawa 1997, s. 410-412.

18  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, dz. cyt.

Prawa półkula na pozór niema, odgrywa niebagatelną ro-
lę w procesach językowych. Pewnego rodzaju uproszczeniem 
będzie stwierdzenie, że prawa półkula znajduje się na dwóch 
przeciwnych biegunach wypełniających funkcje werbalne le-
wej półkuli. Z jednej strony stanowi jej podstawę (rozumie pro-
ste rzeczowniki w mianowniku), a z drugiej nadaje jej wartość  
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najwyższą, ponieważ warunkuje rozumienie metafor, jednego 
z wyznaczników sztuki wysokiej, jaką jest poezja.

O technikach i narzędziach badań nad mózgiem

Frenologia była jednym z najbardziej popularnych, rozpo-
wszechnionych w XIX wieku przednaukowych założeń mózgowej 
organizacji umysłu19. Próbowała wykazać zależności między psy-
chiką człowieka a budową mózgu. Stała się ona niewątpliwie pod-
stawą rozważań dla wielu późniejszych badaczy20, którzy rozwinę-
li lub zmodyfikowali jej założenia21. Współczesny świat nazywany 
jest niekiedy wiekiem mózgu. Interesujące, a może w niewielkiej 
części paradoksalne, wydaje się to, że wykorzystujemy osiągnięcia 
nauki i techniki „naszego umysłu” do badania tego umysłu.

Do najbardziej podstawowego podziału technik badania mó-
zgu należy podział na techniki strukturalne i czynnościowe. 
Techniki strukturalne badają anatomię mózgu, w wyniku czego 
otrzymujemy sfotografowane „plasterki” mózgu. Zaliczamy do 
nich badanie tomografię komputerową (CT – computerized tomo-
graphy) oraz rezonans magnetyczny (MRI – magnetic resonance 
imaging). Do technik czynnościowych zalicza się badanie PET 
(pozytonowa tomografia emisyjna), SPECT (tomografia emisyjna 
pojedynczych fotonów), fMRI (czynnościowy rezonans magne-
tyczny), które polegają na pomiarze aktywności niektórych prze-
jawów czynnościowych mózgu, np. przepływu krwi w mózgu. 
Z kolei techniki czynnościowe możemy dalej podzielić na bada-
jące poziom metabolizmu oraz mierzące aktywność „fal mózgo-
wych” (elektryczną) i aktywność magnetyczną mózgu22.

19  Za twórców frenologii uważa się Franza Josefa Galla i Johanna Spurzheima. 
Frenolodzy uważali, że kora mózgowa jest podzielona na różne ośrodki, z których 
każdy stanowi fizykalną podstawę zjawisk psychicznych. Na podstawie kształtu 
czaszki próbowano określać umiejętności i talenty danego człowieka. 

20  Frenologia zakładała, że ośrodek sterujący mową znajduje się w płacie 
czołowym, koncepcja ta została później umiejętnie podchwycona przez Paula 
Brokę, który następnie zmodyfikował ją, poparł danymi neuropatologicznymi, 
dając podstawy do rozwoju koncepcji ośrodków mózgowych. 

21  K. Jodzio, Pamięć, mowa a mózg. Podejście afazjologiczne, Gdańsk 2003, s. 22.
22  S.P. Springer, G. Deutsch, Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiolo-

gii poznawczej, Warszawa 1998, s. 67-69.
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OBRAZOWANIE MÓZGU 

Techniki strukturalne 
(CT – tomografia komputerowa, 
MRI – rezonans m magnetyczny)

Techniki czynnościowe 

mierzące przepływ krwi  
i poziom metabolizmu 
(PET, SPECT, fMRI) 

rejestrujące pomiar aktywności 
elektrycznej i magnetycznej 

mózgu (EEG, MEG) 

Rys. 2. Podział technik obrazowania mózgu.
Źródło: opracowanie własne

CT (lub CAT) – (ang. computer assisted tomography) Tomografia 
Komputerowa – metoda badań rentgenowskich, polegająca 
na tworzeniu przy pomocy komputera obrazów powstałych 
z analizy i porównywania tysięcy oddzielnych seryjnych od-
czytów, w postaci zdjęć o małym natężeniu, wykonywanych 
w kolejnych cienkich przekrojach. Źródło promieniowania 
znajduję się w stałej odległości od obiektu, zamontowane jest 
najczęściej na poruszającym się ramieniu.

MRI – (ang. magnetic resonance imaging) obrazowanie metodą Ją-
drowego Rezonansu Magnetycznego – w tej metodzie ciało 
poddawane jest działaniu silnego pola magnetycznego, które 
wymusza standardową orientację jąder atomów. Następnie 
ciało poddaje się działaniu fal radiowych (sygnały elektro-
magnetyczne), które powodują przyjęcie innego ustawienia 
niektórych atomów, zwłaszcza atomów wodoru w cząsteczce 
wody. Podczas powrotu do orientacji standardowej atomy te 
emitują fale radiowe, które są rejestrowane, a miejsce ich po-
wstania oblicza komputer.

SPECT – (ang. single photon emission computed tomography) Tomo-
grafia Emisyjna Pojedynczych Fotonów – technika polegająca 
na wykorzystaniu pewnych substancji radioaktywnych zwa-
nych radiofarmaceutykami, które emitują promienie gamma. 
Wprowadza się je do krwioobiegu pacjenta, następnie skanuje 
się promieniowanie. Odpowiednie programy komputerowe 
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rekonstruują rozmieszczenie w mózgu substancji, która pro-
mieniowanie wyemitowała (metoda ta wykorzystywana jest 
m.in. w neurookologii).

PET – (ang. positron emission tomography) Pozytonowa Tomo-
grafia Emisyjna – technika oparta na wykrywaniu fononów 
wytworzonych w trakcie zanikania naładowanych dodatnio 
elektronów (pozytronów), emitowanych przez substancje ra-
dioaktywne wcześniej wprowadzone do organizmu.

EEG – (ang. electroencephalography) elektroencefalografia – proces 
dokonywania zapisu czynności elektrycznej mózgu na pod-
stawie danych otrzymywanych z wielu par elektrod. Dane ob-
razują wciąż zmieniające się różnice potencjałów występujące 
między parą elektrod znajdujących się na czaszce.

MEG – (ang. magneticephalography) magnetoencefalografia – ma-
gnetyczny odpowiednik EEG, umożliwiający bardziej dokład-
ny pomiar.

Najczęstsze terminy medyczne, z którymi może spotkać 
się logopeda

W celu postawienia poprawnej diagnozy zaburzeń języko-
wych oraz opracowania skutecznego programu terapii, warto 
znać terminy23 oraz skróty, które znajdują się w dokumentacji 
medycznej dziecka, np. w wypisach ze szpitali.
Anoksja – nieobecność tlenu w tkankach, zwykle na skutek upo-

śledzonego dopływu krwi. Występuje dość rzadko, zwykle 
chodzi o względne niedotlenienie, czyli hipoksje.

Atrofia – zanik, zmniejszenie się wymiarów tkanki, narządu lub 
części ciała w wyniku procesów zwyrodnieniowych i śmierci 
komórek.

Asfiksja – zamartwica, niedotlenienie organizmu powstałe 
w wyniku zakłócenia wolnej drogi oddechowej między śro-
dowiskiem zewnętrznym a pęcherzykami płucnymi. Asfiksja 
płodu jest to poważny stan niedotlenienia płodu powstały 
wskutek upośledzenia zaopatrzenia w krew, np. przy owi-
nięciu pępowiny wokoło szyi dziecka, zmniejszenia dopływu 
krwi do łożyska, wskutek oddzielenia łożyska od podłoża.
23  Przytoczone terminy zostały opracowane z wykorzystaniem opracowania 

– Collins Słownik Encyklopedyczny Medycyna, red. R.M. Youngson, Warszawa 1997. 
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Cholestaza (ciężarnych) – często spotykane zaburzenie podczas 
ciąży spowodowane niewyjaśnionym zwiększeniem oddzia-
ływania hormonalnego na transport żółci.

Encefalopatia – nazwa odnosi się do zwyrodnieniowych lub in-
nych niezapalnych zmian organicznych w mózgu, mających 
charakter rozlany.

Epilepsja – padaczka, przejaw patologicznych wyładowań elek-
trycznych istoty szarej mózgu.

Epikryza – analiza postępowania medycznego, zwięzłe podsu-
mowanie m.in. danych z wywiadu, przeprowadzonych ba-
dań, leczenia oraz dalszych zaleceń.

Fenyloketonuria – choroba genetyczna, polegająca na niedoborze 
enzymu wątrobowego – hydroksylazy fenyloalaninowej. Gro-
madzi się ona w organizmie, mogąc powodować uszkodzenie 
mózgu z opóźnieniem rozwoju psychicznego, nieoczekiwane 
przejaśnienia włosów, ciemne oczy oraz stęchły zapach ciała.

Gestoza – zatrucie ciążowe, schorzenie wywoływane patolo-
gicznym nasileniem zmian ciążowych ze strony organizmu  
ciężarnej.

Habituacja – wygaszanie odruchów.
Hipoksemia – niedobór tlenu we krwi.
Hipoksja – niedobór tlenu w tkankach.
Hipertonia – zwiększone napięcie mięśniowe.
Hipotonia – obniżone napięcie mięśniowe.
Hyperleksja – odwrotność dysleksji, podwyższona aktywność 

kory w okolicy skroniowej lewej, dziecko potrafi czytać, za-
nim nauczy się mówić (>18 miesiącem życia).

Idiomatyczny charakter objawów – o nieznanej przyczynie, sa-
moistny.

Ischemia – zmniejszenie przepływu krwi do mózgu.
Leukomalacja – martwica, leuko – oznacza kolor biały, malacja – 

rozmiękczenie.
Parafazja – płynna mowa pozbawiona sensu lub związku, zawie-

rająca nieprawidłowo podstawione słowa, potocznie „sałatka 
słowna”.

Teratogenne czynniki – terat-, terato- oznacza zaburzenie rozwo-
jowe, -genna, -genny – wytwarzający, teratogen – czynnik mo-
gący wywołać ciężką wrodzoną wadę ciała.

Zaburzenia z grupy TORCHS – wrodzone lub nabyte infekcje,  
T – toksoplazmoza, O – other (HIV, parvowirus B19, bakte-
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ria Listeria monocytogens in.), R – różyczka, C – cytomegalia,  
H – opryszczka, S – syfilis.

Zmiany histopatologiczne – zmiany chorobowe w obrębie tkanki.

CBF – (cerebral blood flow) przepływ mózgowy
EN – encefalopatia noworodkowa
ENN – encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
MBD – (minima brain demage) – mikrouszkadzenia
NN – niedokrwienie, niedotlenienie
IVD – (intraventricular heamorrhage) – wylewy dokomorowe
PVH – (perivetricular haemorrhage) – wylewy okołokomorowe
PVL – (periventricular leukomalacia) – leukomalacja okołokomorowa

Zakończenie

W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp technologicz-
ny w badaniach nad mózgiem, dzięki któremu istotnie poszerzy-
ła się nasza wiedza, dotycząca jego budowy i funkcjonowania. 
Zwiększyła się również świadomość społeczeństwa odnośnie do 
ważności zawodu logopedy. Aby spełnić pokładane w nas na-
dzieje, musimy nie tylko poszerzać swoje umiejętności, ale rów-
nież wykorzystywać najnowsze dostępne narzędzia i techniki 
badawcze z różnych dziedzin. W artykule przedstawiono tylko 
niewielki wycinek wiedzy, która jest przydatna logopedzie.
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W swoich rozważaniach przedstawię istniejące progra-
my stymulujące rozwój mowy i języka w Polsce i w krajach 
anglosaskich, szczególnie w USA. Omówię założenia, sche-
maty i opis programów. W pierwszej części przedstawię 
programy zagraniczne, w drugiej scharakteryzuję progra-
my powstałe na gruncie polskim. Programy, które opisuję 
skierowane są do terapeutów mowy i stanowią inspirację 
do stworzenia własnego programu. Wzory programów 
mają założenia teoretyczne, nakreślony model i przebieg 
terapii oraz zestaw ćwiczeń i pomocy dydaktycznych.

Anna Dziwińska

Uniwersytet Wrocławski
Szkoła Podstawowa nr 35  

w Częstochowie 

Przegląd  
programów  
stymulujących  
rozwój  
mowy  
i języka

Streszczenie

SummaryIn my deliberations I’ll present existing programs to 
stimulate speech and language development in Poland 
and the Anglo-Saxon countries, especially in the USA. 
I will discuss the assumptions, diagrams and descriptions 
of programs. In the first part I’ll present the foreign pro-
grams, in the second part I’ll characterize the programs 
which have arisen in Poland. Programs which I’m descri-
bing are aimed for the speech therapists and are an in-
spiration to create own program. Examples of programs 
have include established a specific model and the course 
of therapy and also set of exercises and teaching aids.
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Przez program należy pojmować pewien plan i układ zamie-
rzonych czynności. Składają się na nie założenia i wytyczne dzia-
łania wysuwane przez twórcę programu. Program stymulacyjno-
-terapeutyczny ma na celu pobudzenie, uaktywnienie i ożywienie 
danego procesu, w tym przypadku rozwoju języka oraz przed-
stawienie sposobów pokonania zaistniałego problemu. Stworze-
nie programu rozwijającego mowę nie jest zadaniem prostym ze 
względu na duże spektrum zaburzeń językowych, obszernego 
materiału językowego, odpowiednich ćwiczeń i pomocy dydak-
tycznych oraz możliwości sprawdzenia efektywności podjętych 
działań. Tworząc program kształtowania języka, należy kierować 
się pewnymi zasadami, a mianowicie powinno się ocenić poziom 
wyjściowy języka dziecka, u którego chcemy rozwijać mowę. Oce-
na ta jest niezbędna do planowania terapii oraz jej podsumowania, 
czyli porównania wyniku początkowego z końcowym. Należy 
stale kontrolować przebieg terapii, czyli sondować poziom wyko-
nywania zadań przez dziecko. Zarówno oceniać poprawę podczas 
konkretnego działania, jak również na przestrzeni działania długo-
falowego. Przez działanie długofalowe rozumiem pojawienie się 
oczekiwanego efektu i wykorzystanie go przez dziecko jako nowej 
umiejętności. Ponadto ocena długofalowa pozwala nam w przy-
padku braku oczekiwanego efektu zmienić plan działań bądź je 
zmodyfikować. Istotnym elementem tworzenia programu jest 
również dobór odpowiednich ćwiczeń, pomocy i materiału języ-
kowego, potrzebnego do kształtowania odpowiedniej umiejętno-
ści językowej. Można zatem stwierdzić, że stymulowanie rozwoju 
języka to złożony proces polegający na wszechstronnym rozwoju 
wszystkich sprawności człowieka, zarówno lingwistycznych, jak 
i komunikacyjnych. Kształtowanie sprawności językowej dziecka 
i osoby dorosłej odbywa się przez wybranie odpowiedniej drogi, 
stąd badacze skonstruowali trzy główne teorie rozwoju mowy, 
a mianowicie teorię behawioralną (zakładającą, że język naucza-
ny jest dzięki uczeniu się), teorię generatywno-transformacyjną 
(psycholingwistyczną) uznającą, że język jest nabywany poprzez 
odkrywanie zasad i reguł tworzenia wyrazów i wypowiedzi oraz 
teorię socjolingwistyczną głoszącą, że dziecko podczas nauki języ-
ka samodzielnie odkrywa funkcje wypowiedzi.

Zgodnie z powyższymi teoriami w 1978 roku powstał „Pro-
gram stymulowania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkol-
nym Ricka Hebera i współpracowników”.
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Rick Heber i jego zespół współpracowników (H. Garber, 
S. Harrington, C. Hoffman, K. Falender) stworzyli program 
wczesnej stymulacji rozwoju intelektualnego dziecka.

Heber (Uniwersytet Wisconsin w Madison) w swym ekspery-
mencie naukowym wykazał, że należy równocześnie stymulo-
wać dzieci i rodziców ze środowisk o niższym poziomie intelek-
tualnym oraz o gorszym statusie ekonomiczno-społecznym, aby 
zapobiec wystąpieniu u tych dzieci upośledzenia umysłowego 
o charakterze kulturowo-rodzinnym. W latach sześćdziesiątych 
XX stulecia badacz wysnuł powyższą hipotezę i przeprowadził 
badania wśród 40 rodzin, które posiadały dzieci w wieku od 3 do 
6 miesięcy. Rodziny i dzieci podzielił na dwie równe liczebnie 
grupy, a mianowicie: grupę eksperymentalną (kryterialną) i kon-
trolną. Badacz nie stwierdził istotnych różnic pomiędzy rodzi-
nami oraz dziećmi biorącymi udział w eksperymencie, czyli po 
przebadaniu matek „Skalą inteligencji Wechslera dla dorosłych  
/WAIS/ wybrał kobiety, u których wskaźnik inteligencji był niż-
szy niż 75, a u dzieci nie stwierdził uszkodzeń ośrodkowego 
układu nerwowego. Grupa eksperymentalna – zarówno dzieci, 
jak i matki – została objęta pomocą, natomiast grupa kontrol-
na (matki i dzieci) nie była stymulowana. Dzieci pozostawały 
w swych środowiskach rodzinnych.

Matki z grupy eksperymentalnej przyuczono do zawodu, na-
uczono je prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wykształ-
cono umiejętności dbania o dziecko, czyli dbania o jego rozwój 
umysłowy. Ponadto zwrócono uwagę na umiejętności czytania 
i pisania oraz przekazano im podstawowe wiadomości z dzie-
dziny pedagogiki i służono pomocą (radą) wychowawczą. Heber 
i współpracownicy zaobserwowali zmiany u matek z grupy eks-
perymentalnej, a mianowicie w porównaniu z matkami z grupy 
kontrolnej więcej zarabiały, lepiej pisały i czytały, wzrosła ich sa-
moocena w stosunku do samych siebie, nabrały pewności i ufno-
ści zarówno w stosunku do własnych możliwości, jak i do osób 
z otoczenia. Matki te nabyły umiejętności radzenia sobie z kłopo-
tami i problemami życia codziennego oraz zaspokajania potrzeb 
swoich dzieci. Heber zaobserwował, że matki te więcej rozma-
wiały z dziećmi niż matki z grupy kontrolnej.

Dzieci z grupy eksperymentalnej poddano intensywnej sty-
mulacji aż do ukończenia 6 roku życia. Był to więc eksperyment 
długoterminowy. Od początku eksperymentu dzieci te były pod 
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opieką terapeutów i stymulowane przygotowanym dla nich 
programem nauczania. Co pewien czas dzieci z grupy ekspery-
mentalnej i kontrolnej były poddawane badaniom. W 6 miesiącu 
życia, w 10 miesiącu życia, w 14 miesiącu życia, w 18 miesiącu 
życia i w 22 miesiącu życia zmierzono skalą A. Gesella rozwój 
psychomotoryczny, w 18 miesiącu życia inną techniką spraw-
dzono rozwój mowy. Badano również tempo uczenia się dzie-
ci oraz oceniano relacje pomiędzy matką a dzieckiem. W wieku 
od 51 do 63 miesiąca życia sprawdzano skalę inteligencji dzieci 
(D. Wechslera) oraz przebadano testem zdolności psycholingwi-
stycznych /ITPA/.

Powyższy eksperyment wpłynął pozytywnie na poziom roz-
woju intelektualnego dzieci z grupy eksperymentalnej, bowiem 
szybciej i poprawniej rozwiązywały zadania niż dzieci z grupy 
kontrolnej. Ponadto prowokowały matki do dialogu, do kontak-
tu werbalnego, czego Heber nie odnotował w grupie kontrolnej.

Badacz z zespołem powtórzył badania w obu grupach po 
trzech latach od zakończenia eksperymentu. Okazało się, że 
dzieci z grupy eksperymentalnej w zakresie rozwoju mowy 
i tempa uczenia się mają lepsze osiągnięcia niż dzieci, które nie 
były intensywnie stymulowane. Heber odnotował również, że 
dzieci z grupy kryterialnej sprawiają trudności, gdyż ich moż-
liwości słowne kontrastują z poziomem ich rodziców. Autorzy 
eksperymentu uważają, że intensywna stymulacja we wczesnym 
stadium rozwoju dziecka jest bardzo ważna i zapobiega „wtór-
nemu” upośledzeniu umysłowemu na skutek braku lub nieod-
powiedniej stymulacji ze strony środowiska rodzinnego, ale też 
nie jest procesem na tyle trwałym, aby wystarczyła dzieciom na 
całe życie. Dziecko powinno być stale poddawane intensywnej 
stymulacji1.

R. Heber w swych badaniach posłużył się dwiema metodami 
stymulowania rozwoju mowy:
1. System L. Dunna i O. Smitha „Zestaw Peabody Rozwoju Języ-

ka” (The Peabody Language Development Kit).
Program nauczania języka „Peabody” składa się z podręcz-

nika i zestawu pomocy (obrazki, pacynki, nagranych na taśmę 

1  R. Heber, Program stymulowania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkol-
nym, w: Z zagadnień psychologii dziecka umysłowo upośledzonego. Materiały po-
mocnicze do psychologii upośledzonych umysłowo, t. II, red. J. Kostrzewski, War-
szawa 1978, s. 56.
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magnetofonową piosenek i bajek). Podręcznik zawiera 180 sce-
nariuszy zajęć ułożonych według koncepcji kształtowania mowy 
i procesów poznawczych. Program kształtuje następujące umie-
jętności: nazywanie, opisywanie, dobieranie parami podobnych 
rzeczy, przypominanie zdarzeń i porządkowanie ich według 
chronologii, układanie zdań, tworzenie rymów, słuchanie, opo-
wiadanie historyjek, rozwiązywanie problemów i inne.

Program stymuluje u dzieci zarówno myślenie (konwergen-
cyjne, dywergencyjne, kojarzeniowe), jak i mowę (wzory syn-
taktyczne, poprawna struktura gramatyczna zdania, rozumienie 
przekazu słownego).
2. Rozmowy w małych grupach, które rozwijały mowę czynną 

dzieci i kształtowały aspekt poznawczy u dzieci.
Rozmowa i dyskusja w małych grupach dziecięcych pod kie-

rownictwem terapeuty ma na celu wdrożenie dzieci do zdoby-
wania doświadczeń werbalnych w życiu codziennym. Trening 
językowy pomaga małemu użytkownikowi języka nabyć umie-
jętności komunikacyjnych. W powyższych rozmowach kładzio-
no nacisk na: rozumienie, wzbogacanie słownictwa, porozumie-
wanie się, krytyczne myślenie.

Rozumienie – zdolność rozumienia wypowiedzi werbalnych 
jest niezbędna każdemu dziecku w poznawaniu świata, zdoby-
waniu wiedzy, a więc dla jego przyszłych osiągnięć edukacyj-
nych. Dziecko powinno umieć słuchać kierowane do niego treści, 
koncentrować się na przekazie werbalnym w relacji nadawca – 
odbiorca, dawać odbiorcy informację zwrotną, co do zrozumienia 
przekazu. Ważnym czynnikiem jest również umiejętność zapa-
miętania przekazu słownego. W programie czytano i opowiada-
no dzieciom wierszyki, opowiadania, śpiewano piosenki. Dzieci 
pracowały na materiale obrazkowym, czyli dobierały obrazki do 
usłyszanego tekstu, układały historyjki obrazkowe w poprawnej 
kolejności zdarzeń, ilustrowały zasłyszane teksty, opowiadały 
treść bajek, odtwarzały ruchem treści. Dzieci uczyły się rozumie-
nia poprzez gry, w których wykonywały określone zadania lub 
podążały za werbalnymi wskazówkami nauczyciela2.

Wzbogacanie słownictwa – praca nad wzbogacaniem słow-
nika czynnego dziecka, nad precyzowaniem znaczenia słów 
zwiększa zdolność rozumienia mowy innych ludzi oraz czyni 

2  Tamże, s. 64.
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mowę dziecka zbliżoną do mowy osób dorosłych. Wzbogaca-
nie słownika dziecka polega na uczeniu się nowych słów, które 
będą pojawiać się w wypowiedziach, ale również na rozumie-
niu znaczenia danego słowa i użyciu go w różnych kontekstach. 
Rozwój słownictwa jest procesem szybkim w momencie, kiedy 
dziecko uczy się od konkretu do abstraktu oraz kiedy równo-
cześnie przyswaja różne części mowy, zaczynając od rzeczow-
ników, czasowników, liczebników, przymiotników, w dalszej 
kolejności od przyimków, przysłówków, zaimków. W progra-
mie słownictwo wzbogacano w następujący sposób. Najpierw 
opowiadano dzieciom różne opowiadania lub bajki, następnie 
pokazywano im obrazki, o których potem rozmawiano. Szcze-
gólną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z pojęcia-
mi: wielkości, kształtu, koloru, położenia i przeciwieństwa, któ-
re w dalszej kolejności stanowiły podstawę programu nauczania 
matematyki. Kształcono u dzieci wiedzę dotyczącą środków 
transportu, pożywienia, ubrania, zwierząt, a zatem bezpośred-
nio związaną z konkretem. Dopiero potem wprowadzano wie-
dzę z zakresu „abstraktu”, czyli związaną z pogodą czy doty-
czącą związków osobowych w rodzinie. Nauczyciel do każdych 
zajęć przygotowywał odpowiednie pomoce, na przykład tablice 
obrazki, przedmioty, a następnie organizował wyjścia do miejsc 
związanych z nauczanym słownictwem, na przykład ubrania – 
wyjście do sklepów odzieżowych3.

Porozumiewanie się – polega na umiejętności komunikowania 
się dziecka z otoczeniem, czyli zarówno z osobami dorosłymi, 
jak i z grupą rówieśniczą. Warunkiem porozumienia się z innym 
człowiekiem jest umiejętność swobodnego wyrażania własnych 
myśli i dzielenia się doświadczeniem. Nadawca musi przeka-
zywać swe myśli przy pomocy języka w sposób zrozumiały dla 
otoczenia. Program umiejętność tę rozwijał za pomocą organi-
zowanych dyskusji na różne tematy, na przykład opowiadania 
o domu rodzinnym, o filmie. Oprócz tego w grupie dyskusyjnej 
układano opowiadania na podstawie obrazków lub zachęcano 
dziecko do samodzielnego wypowiadania się4.

Krytyczne myślenie – program był skonstruowany, aby przy 
użyciu języka dziecko samodzielnie nauczyło się rozumieć 

3  Tamże, s. 65.
4  Tamże, s. 66.
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problem i go rozwiązać oraz krytycznie myśleć, czyli odpowie-
dzieć na pytanie otwarte (Co mówi pies? Jak sądzisz, co za chwilę 
się wydarzy?), wyciągać wnioski i przewidywać skutki (na przy-
kład podczas budowania z klocków), dokonywać porównań, 
kończenie zdań bez końca, zabawy „na niby” (Wyobraź sobie, 
że idziesz do Zoo – co z sobą weźmiesz?), zgadywanki (Myślę 
o czymś, co jest czerwone, ma koła i gumowy wąż. Co to jest?), 
gry opisowe, przewidywanie zakończeń. Dziecko powinno za-
stosować wiedzę w praktyce5.

Program Hebera i współpracowników nie tylko rozwija mo-
wę, ale również sferę intelektualną. Stymuluje zdolności mate-
matyczne oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania w za-
kresie czterech rodzajów zdolności, a mianowicie wzrokowych, 
słuchowych, reprezentację symboliczną i motywację.

Zdolności wzrokowe są niezbędne do nauki czytania i mają 
swoje podłoże w dzieciństwie – w uświadamianiu sobie schema-
tów i wzorów wzrokowych. Dzieci zaczynają rozróżniać coraz 
więcej wzorów wyrazów i elementy tych wyrazów, różnicują je, 
dostrzegają podobieństwa i różnice. W mózgu gromadzą coraz 
więcej informacji wzrokowych, odtwarzają je w pamięci i za-
czynają orientować się w stosunkach przestrzennych. Trenują 
na zajęciach kierunki i położenie przedmiotów, a więc od lewej 
do prawej, z góry do dołu, poniżej – powyżej, rozróżnianie liter 
podobnych do siebie graficznie (b, p, d, g), a więc takie umiejęt-
ności, które w naturalny sposób wykorzystują podczas czytania. 
Częścią programu jest również stymulacja percepcji wzrokowo-
-ruchowej, czyli zdolności kontrolowania wzroku i ręki – umie-
jętności potrzebnej do pisania6.

Zdolności słuchowe są stymulowane stopniowo. Ćwiczenia 
rozpoczynają się już w wieku niemowlęcym od prostych reakcji 
na dźwięki, a następnie przechodzą w bardziej zaawansowane, 
które polegają na różnicowaniu kolejności dźwięków w wyra-
zach i kojarzeniu ich z symbolami. Program rozwija zdolności 
różnicowania słuchowego i pamięci słuchowej. Dzieciom zazna-
czano pozycję głoski w wyrazach na początku, w środku i na 
końcu słowa. Zdolności słuchowe stymulowano także w ćwicze-
niach na dopełnianiu zdań, porządkowaniu wydarzeń według 

5  Tamże, s. 66.
6  Tamże, s. 68.
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kolejności, zdań niedorzecznych, opowiadaniu, układaniu i ilu-
strowaniu historyjek7.

Reprezentacja symboliczna kształtuje pojęcie symbolu, na 
przykład kładą patelnię na głowę jako symbol kapelusza. Sty-
mulacja tej zdolności polega na stopniowym przechodzeniu od 
konkretu do abstrakcji poprzez użycie pomocy dydaktycznych, 
takich jak zdjęcia, ilustracje, kształty, które przedstawiają ludzi, 
zwierzęta, przedmioty, czynności, a nawet słowa i różne dźwię-
ki. Motywowanie dziecka polega na zachęceniu go do pracy, jego 
chęci do poddania się stymulacji w oparciu o ciekawy materiał 
do pracy i liczne atrakcyjne pomoce dydaktyczne8.

Drugim programem, którym warto się zainteresować, jest 
„Postępowanie terapeutyczne z dziećmi z niedokształceniem ję-
zyka Diany Bricker, Laury Dennison, Lindy Watson, Lisbeth Vin-
cent (I część) Kenneth Ruder, Joseph Spradlin, Kathleen Stremel, 
Carol Waryas (II część) (1982)”.

Autorzy opracowali swój program z myślą o dzieciach po-
ważnie opóźnionych w rozwoju mowy, choć uważają, że nauka 
mowy u tych dzieci powinna przebiegać w ten sam sposób, co 
u dzieci w normie. Rozwój ten z wiadomych przyczyn przebiega 
wolniej niż u dzieci zdrowych. Rozwój języka tych dzieci ma ta-
ką samą fazę, co u dzieci w normie.

Model terapii języka, proponowany przez autorów w pierw-
szej części, stanowi rezultat kilkuletniej pracy i badań dzieci 
w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, na-
tomiast w drugiej części dzieci z alalią oraz innymi opóźnieniami 
rozwojowymi. Schemat programu nauczania języka zapropono-
wany przez Bricker i współpracowników można realizować pod-
czas indywidualnego toku nauczania lub prowadzić go w ma-
łych grupach.

Bricker z zespołem przy planowaniu terapii języka, a szcze-
gólnie przy planowaniu etapów nauczania języka odwołują się 
do przyjętej normy językowej, a mianowicie do okresu melodii, 
okresu wyrazu i zdania oraz swoistej mowy dziecięcej. Czynią 
to ze względu na to, że mowa dzieci z niedokształceniem języka 
ma swoje stałe fazy, a zatem, aby dziecko mówiło, musi najpierw 

7  Tamże, s. 69.
8  Tamże, s. 70.
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opanować proste struktury, dopiero potem bardziej złożone9. 
W programie (zgodnie z Piagetem) Bricker wskazuje na przed-
językowy okres rozwoju mowy, ponieważ dziecko wchodzi 
w interakcje z przedmiotami, czyli stuka nimi, rzuca je, dopiero 
później na nie reaguje. Dziecko naśladuje otoczenie, zaczyna ga-
worzyć, a więc świadomie posługiwać się głosem. Bricker uważa 
to za bardzo ważny czynnik w rozwoju mowy ze względu na kil-
ka aspektów. Jednym z nich jest trening narządów artykulacyj-
nych podczas gaworzenia, który usprawnia pracę aparatu odde-
chowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Gaworzenie wykształca 
czucie mięśniowe oraz stanowi pewnego rodzaju trening słu-
chowy. Poza tym jest również początkiem komunikacji z oto-
czeniem, gdyż dziecko zauważa, że reaguje na jego „mowę”, na 
przykład artykułuje sylaby: ma – ma i zauważa reakcję matki, 
stąd zaczyna powtarzać tę czynność, czyli daje reakcję zwrotną 
dla swoich bliskich. Następnie ćwiczy bardzo ważną umiejęt-
ność, a mianowicie prozodię wypowiedzi, czyli naśladuję melo-
dię mowy, jaką słyszy z otoczenia – ton, siłę i wysokość głosu. 
Zaznacza w swych wypowiedziach poprzez odpowiednią into-
nację zdanie pytające i oznajmujące, mimo że nie mówi popraw-
nie wyrazów tylko przekazuje ciąg dźwięków przy użyciu sylab.

Bricker za początek pierwszej fazy właściwego kształtowa-
nia się języka przyjmuje okres między 12 a 15 miesiącem życia 
dziecka, kiedy to przypada czas na stawianie pierwszych kro-
ków przez dziecko i pojawieniu się zazwyczaj pierwszego wy-
razu. Dziecko rozumie kilka słów nim wypowie słowo kojarzo-
ne z desygnatem, a więc kiedy nawet wypowie „ma” i zawsze 
kieruje to tylko do matki można uznać tę wypowiedź za słowo. 
W wieku 18 miesięcy autor dopatruje się umiejętności łączenia 
słów, najczęściej dwóch i przyjmuje to za wstępny etap w opa-
nowaniu składni, bo konstrukcje dwuwyrazowe odzwierciedlają 
związki semantyczne wyrażające funkcję „wykonawca – czyn-
ność – przedmiot”. W dalszej części pracy nad kształtowaniem 
języka dodaje formy fleksyjne, morfologię przez analogię i naśla-
downictwo oraz użycie czasu przeszłego.

Bricker i współpracownicy za podstawę programu uznają 
związki między wykonawcą, czynnością i przedmiotem, dlatego 

9  D.D. Bricker, K.F. Ruder, L. Vincent, Postępowanie terapeutyczne z dziećmi 
z niedokształceniem języka, w: Nauczanie specjalne, red. N.G. Harring, R.L. Schie-
felbusch, Warszawa 1982, s. 397.
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program nauczania zawiera dwie części. W pierwszej części pro-
gramu dziecko nauczane jest tworzenia wypowiedzi słownych 
wyrażające związki: wykonawca – czynność – przedmiot, nato-
miast w drugiej dziecko nauczane jest modyfikowania wypowie-
dzi. Dziecko uczy się wykonywać operacje na wypowiedziach, 
czyli określa rzeczowniki i czasowniki oraz używa czasu w wy-
powiedziach, zdań pytających i przeczących.

Autorzy przed przystąpieniem do nauki języka rozwijają 
umiejętności wstępne, czyli oceniają realne umiejętności posiada-
ne przez dziecko. Jest to potrzebne do sformułowania wyników 
pracy oraz sprawdza poziom opanowania nabytych umiejętno-
ści. Następnie w programie stosują zasadę indywidualizacji tre-
ści polegającą na tym, że dobierają ćwiczenia dla danego dziecka, 
zapewniają optymalne warunki terapii i tworzą odpowiedni do-
bór uczestników, czyli program realizują indywidualnie z dziec-
kiem bądź dobierają małą liczbę uczestników, która może na-
wzajem się stymulować.

Regularnie stosują sondy – sprawdzają umiejętności powta-
rzania, rozumienia i wytwarzania, dopiero następnie przechodzą 
do kształtowania kolejnej umiejętności. Jeśli dziecko nie opanu-
je ćwiczonej umiejętności, autorzy nie przechodzą do następnej, 
ćwiczą ją nadal. Sondy przeprowadzają zawsze indywidualnie.

W pierwszej części programu Bricker ćwiczy powtarzanie wy-
powiedzi (naśladowanie), rozumienie wypowiedzi oraz wypo-
wiadanie wypowiedzi (wytwarzanie).

Powtarzanie wypowiedzi to powtarzanie pojedynczych gło-
sek lub wyrazów, jeśli dziecko potrafi to zrobić, rozumienie wer-
balnych wypowiedzi i niewerbalnych bodźców daje szansę na 
kierowanie zachowaniem dziecka za pomocą tychże bodźców, 
natomiast wypowiadanie się daje możliwość wytworzenia wy-
powiedzi słownych, a więc możliwość swobodnego wypowiada-
nia się, co z kolei szansę dzielenia się własnym doświadczeniem.

Pierwsza część programu podzielona jest na 14 faz. Przed 
przystąpieniem do pracy autor zaleca opanowanie 3 podstawo-
wych umiejętności, bez których nie będzie efektów terapii. Dziec-
ko powinno spokojnie siedzieć na krześle. Bricker kształtuje tę 
umiejętność poprzez systematyczne sadzanie dziecka na krześle 
i nie pozwalanie mu na schodzenie z krzesła. Zawsze wzmac-
nia dziecko, nawet za krótki okres siedzenia. Z czasem rezy-
gnuje z przytrzymywania dziecka. Dziecko powinno patrzeć na 
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twarz terapeuty lub nauczyciela. Autor programu ujmuje twarz 
dziecka w dłonie, kierując wypowiedź: „Patrz na mnie”. Rów-
nież wzmacnia krótkie okresy patrzenia. W kształceniu tej umie-
jętności dąży do reagowania przez dziecko na polecenie ustne, 
stopniowo rezygnuje z gestu niewerbalnego. Dziecko powinno 
wykonać proste czynności naśladowcze. Bricker uczy prostych 
reakcji naśladowczych związanych z ruchem. Sadza dziecko na 
krześle, daje wskazówkę patrzenia na siebie, a następnie prosi, 
by dziecko wykonało prostą czynność, na przykład zadzwoniło 
dzwonkiem i powiedziało: „Zrób tak”. Jeśli dziecko nie potrafi 
tego zrobić, autor robi to ręką dziecka. Zmniejsza swą pomoc, za-
wsze wzmacnia. Następnie przechodzi do kolejnej umiejętności 
naśladowania. Proces ten kończy się w momencie, kiedy dziecko 
potrafi samodzielnie naśladować każdą czynność prezentowaną 
przez terapeutę10.

W drugiej części programu dziecko wyćwiczone struktury 
językowe typu: wykonawca – czynność – przedmiot, czyli pod-
miot – orzeczenie – dopełnienie będzie przekształcało, by te wy-
powiedzi zbliżyć do wypowiedzi dorosłych. Bricker drugą część 
programu również podzieliła na fazy, zaczynając od 15, a koń-
cząc na 43. Przekształcanie struktur z części pierwszej dokonu-
je poprzez operacje w nauczanej strukturze, czyli pojedynczych 
elementów zdania, a mianowicie na rzeczowniku lub/i czasowni-
ku oraz poprzez zmianę treści wypowiedzi, czyli zmianę wypo-
wiedzi twierdzącej na przeczącą.

Program Bricker i współautorów jest elastyczny, można go 
dostosowywać do potrzeb i do umiejętności dziecka. Nauczanie 
języka powyższym programem jest procesem długofalowym. 
Nadaje się on zarówno do pracy z dziećmi mówiącymi, jak i nie-
mówiącymi. Celem programu jest nauczenie języka, by dziecko 
mogło porozumiewać się z otoczeniem.

Trzecim ciekawym programem rozwijającym język jest pro-
gram „Zorganizowany Trening Nabywania Języka (Teacher Orga-
nized Training for the Acgutsition of Language)”. Program Beth Witt 
i Jeanne Boose, powstał w 1986 roku, skierowany jest dla dzieci 
od szóstego miesiąca życia. Może być realizowany w żłobkach 
i przedszkolach dla dzieci z normą intelektualną oraz dla dzieci 
z opóźnionym rozwojem mowy. Witt i Boose proponują w swym 

10  Tamże, s. 404.
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programie następujące fazy rozwoju języka, a mianowicie od szó-
stego do dwunastego miesiąca życia nazywają fazą przedjęzyko-
wą, stanowiącą niejako gotowość dziecka do nabywania języka; 
od dwunastego do dwudziestego miesiąca życia przyjmują jako 
pierwszą fazę rozwoju języka oraz od dwudziestego miesiąca ży-
cia dziecka drugą fazę rozwoju języka. Program TOTAL (Teacher 
Organized Training for the Acgutsition of Language) poświęcony jest 
przyswajaniu słownictwa (wyrazów) podczas różnych czynności 
wykonywanych przez dziecko i nauczycieli. Autorzy jako czyn-
ności traktują między innymi śpiewanie, opowiadanie, oglądanie 
obrazków i zdjęć, zabawy oraz różnorodne gry i zajęcia plastycz-
ne. TOTAL kładzie nacisk na rozwój około 250 słów mowy czyn-
nej oraz w języku migowym. Program składa się z przewodnika 
metodycznego, w którym zawarte są informacje dla przyszłych 
użytkowników programu. Przewodnik wyjaśnia zasady korzy-
stania z tematycznych książeczek przedstawiających najbliższe 
otoczenie dziecka, na przykład rodzinę czy zwierzęta. Program 
TOTAL dla każdego poziomu (fazy przedjęzykowej, pierwszej 
i drugiej) zawiera opis strategii działania, celów lekcji i scenariu-
sze zajęć. Obecnie autorzy programu rozszerzyli zakres nowego 
słownictwa oraz nowych narzędzi oceny rozwoju języka nowych 
pomocy dydaktycznych, takich jak słownik czy rebusy11.

Czwarty program pochodzący ze Stanów Zjednoczonych 
to „Słuchanie i Mówienie w Klasie (Classroom Listening and Spe-
aking)” jest programem składającym się z dwóch części. Pierwsza 
skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, druga zaś dla 
dzieci w wieku szkolnym. Autorem tego programu jest Lynn Plo-
urde. Powstawał on w latach 1985-1989. „Słuchanie i Mówienie 
w Klasie” rozwija umiejętność słuchania i mówienia. Może być 
wykorzystywany do pracy indywidualnej lub w grupie. Wersja 
przedszkolna ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności 
słuchania oraz opowiadania podczas tematycznych zabaw połą-
czonych z wykorzystywaniem rekwizytów, na przykład masek. 
Wersja szkolna jest bardziej rozbudowana. Zawiera 12 obsza-
rów rozwijania sprawności językowych, a mianowicie: aktywne 
słuchanie, pojęcia i słownictwo, pamięć słuchową mowy, gra-
matykę, zadawanie pytań, opisywanie i opowiadanie, odgrywa-

11  Z. Tarkowski, C. Jurkiewicz, Rozwijanie Mowy Dziecka. Program terapeu-
tyczno-stymulacyjny, Lublin 1999, s. 50.
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nie ról, rymowanie, kategoryzowanie, rozumowanie12. Program 
L. Plourde składa się z podręcznika, w którym odnaleźć można 
teoretyczne zagadnienia dotyczące istoty programu i zasad jego 
wdrożenia13. „Słuchanie i Mówienie w Klasie” zawiera około 200 
prostych ćwiczeń stymulujących mowę. Program może być reali-
zowany zarówno u dzieci z normą językową, jak i z opóźnionym 
rozwojem mowy. Może być realizowany w całości lub fragmen-
tarycznie. Można go indywidualizować, czyli dostosowywać 
do potrzeb i możliwości dziecka, lub kształcić wyłącznie opóź-
nioną umiejętność. Można go wykorzystywać w pracy z grupą, 
czyli w klasie lub z jednym uczniem. Każdy obszar ułożony jest 
w pewnej kolejności, a mianowicie od ćwiczeń najłatwiejszych 
do najtrudniejszych. Autor zaleca stosowanie jednego obszaru 
przez 5 dni w tygodniu. Sesje trwają około 20 minut, ale jest to 
traktowane przez Plourde umownie. Dopuszcza ona możliwość 
wydłużenia czasu trwania zajęć, jeśli zachodzi taka konieczność. 
W pierwszym roku pracy z powyższym programem autor pro-
ponuje dokładne stosowanie założeń teoretycznych i wytycznych 
programu, natomiast w kolejnych latach można realizować wy-
brane przez siebie obszary14. Unikalną cechą tego programu jest 
70 zadań domowych. Rodzic ma wspierać i rozwijać umiejętność 
słuchania i mówienia swojego dziecka. Autorka proponuje dwa 
zadania w tygodniu do wykonania pod kierunkiem rodzica15.

W tym samym czasie – w 1988 roku – powstawał kolejny pro-
gram rozwijający język, który nazywa się „Wielkie Początki Wcze-
snej Nauki Języka” (Great Beginnings for Early Language Learning).

Program Lindy Levine jest przeznaczony dla dzieci od okre-
su niemowlęcego do 4 roku życia. Został opracowany do nauki 
języka we wczesnej interwencji. Program jest adresowany do le-
karzy, terapeutów mowy oraz nauczycieli pracujących z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, zwłaszcza między 2 a 4 rokiem życia. 
Program może być również wykorzystywany przez rodziców 
przy nauce języka swojego dziecka, jak i przez obcokrajowców 
(szczególnie dzieci) w nauce języka obcego – języka angielskiego 

12  L. Plourde, CLASS Preschool: Classroom Listening and Speaking. K – 2, Tuc-
son 1985, s. 12.

13  Tamże, s. 1.
14  Tamże, s. 12.
15  Tamże, s. 13.
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oraz z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i poznania. Linda 
Levine w podręczniku opisuje teoretyczne podstawy programu, 
natomiast w części praktycznej przygotowała zestaw pomocy 
dydaktycznych w postaci kolorowych i czarno-białych fotografii 
oraz zabawek. Autorka programu podkreśla, że zamiast obraz-
ków i zdjęć można zastosować realne przedmioty, które w pra-
cy z bardzo małymi dziećmi lub dziećmi opóźnionymi dają lep-
sze efekty. Program Lindy Levine w początkowej fazie rozwoju 
języka kładzie nacisk na słownik funkcjonalny, czyli ten, który 
znajduje się w otoczeniu dziecka, jest mu bliski i dziecko wyko-
rzysta go w umiejętnościach komunikacyjnych, które są – zda-
niem autorki – niezbędne. Levine w swym programie kształtuje 
znajomość: rzeczowników, czasowników, przyimków i pojęć. 
Rzeczowniki zilustrowane są na 40 kolorowych i czarno-białych 
zdjęciach i przedstawiają pewne funkcje. Pierwszymi są dla au-
torki żywność i zwierzęta, natomiast drugimi zabawki i części 
ciała. Słowo kojarzone jest z obrazem. Rzeczowniki są przedsta-
wione na zdjęciach kolorowych i czarno-białych dlatego, gdyż 
pomagają dziecku przejść od konkretu do abstraktu. Czasowni-
ki przedstawione są na 30 fotografiach i pokazują podstawowe 
czynności z życia małego dziecka, na przykład: idzie czy siedzi. 
Prezentowane 15 czynności są pokazywane raz przez chłopca, 
raz przez dziewczynkę. Pomaga to w uogólnianiu pojęć oraz 
rozróżnianiu płci. Przyimki kształtowane są przy użyciu 57 ko-
lorowych zdjęć i 35 zabawek, takich jak: piłki, zwierzęta, klocki 
i przedmioty z życia codziennego dziecka. Autorka w swym pro-
gramie naucza tylko podstawowych przyimków, takich jak: w, 
na, pod, nad, za, przed, obok16.

W roku 1989 Catherine B. Raack z grupą współpracowników 
stworzyła program „Doświadczenie w Kontekście Wczesnej Na-
uki Języka” (EXELL – Experiences Contex for Early Language Lear-
ning). Swe doświadczenia zdobyte w szpitalach pediatrycznych 
ukierunkowały ją na współpracę kliniczną z licznymi ośrodkami 
edukacyjnymi, takimi jak: przedszkola, szkoły i ośrodki dla osób 
niepełnosprawnych. Raack pisze programy i organizuje szkolenia 
w zakresie komunikacji, wspierania rozwoju małych dzieci oraz 
rozwoju opóźnionych osób dorosłych. Program EXELL skupia 

16  Z. Tarkowski, C. Jurkiewicz, Rozwijanie Mowy Dziecka. Program terapeutyczno-
-stymulacyjny, Lublin 1999, s. 49.
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się na rozwijaniu mowy od urodzenia do trzeciego roku życia. 
Jest skierowany do dzieci opóźnionych rozwojowo z zaburzenia-
mi sensorycznymi, dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie, głę-
boko upośledzonych, dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi 
i z zaburzeniami uszkodzeń głowy. Może być wykorzystywany 
w pracy z dziećmi autystycznymi i z dziećmi zaniedbanymi śro-
dowiskowo oraz możemy go realizować podczas nauki języka 
dla dzieci obcojęzycznych17.

Głównym założeniem programu jest rozwijanie aspektu ję-
zykowego i poznawczego, szczególnie w zakresie czuciowym. 
Ćwiczenia proponowane przez autora zwiększają świadomość 
sensoryczną, uwagę, poprawiają komunikację w relacjach dziec-
ko – rodzic czy dziecko – terapeuta. Raack w nauczaniu języka 
stosuje metodę doświadczenia, czyli używa naturalnych rekwi-
zytów. Dzieci zmysłami dotyku, wzroku, zapachu i smaku po-
znają nowe dla nich obiekty i uczą się ich nazw. Raack traktuje 
język jako system symboli, dzięki którym dziecko nabywa wie-
dzy o otaczającym go świecie. Do każdej grupy językowej, a więc 
do obszarów związanych z grupą pożywienia, zabawek, rodzi-
ny czy zwierząt proponuje użycie realnego przedmiotu lub za-
stosowania obrazka z fragmentem tekstu, na przykład piosenka 
lub wierszyk18. Taki system pracy usprawnia język, poznanie, ale 
również zdolności motoryczne rąk, gdyż dziecko „bawi się” re-
kwizytami, obraca je w dłoniach, przekłada je z ręki do ręki, czyli 
manipuluje przedmiotem. Autor programu, pokazując przed-
miot, nazywa go i dąży do umiejętności naśladownictwa.

Raack w programie EXELL zaleca dokumentowanie własnych 
działań na bieżąco. Stosuje metodę obserwacji dziecka i metodę 
wywiadu z rodzicami oraz innymi specjalistami, na przykład 
w szpitalu czy w ośrodku, w którym dziecko przebywa. Autor 
uważa to za niezbędny czynnik do realnej oceny funkcjonowania 
dziecka w danym momencie. Powyższe dane gromadzi syste-
matycznie i analizuje je. Stosuje sondy kontrolne po kilku mie-
siącach terapii. Pozwala to nie tylko na indywidualizaję procesu 
nauczania języka, ale również na zmianę strategii działania i za-
planowania toku terapii.

17  C.B. Raack, EXELL: Experiences Contex for Early Language Learning, Tucson 
1989, s. 10.

18  Tamże, s. 11.
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W 1989 roku N.C. Nelson stworzył program „Planowanie 
Mowy Indywidualnej i Programy Oddziaływania Językowe-
go (Planing Indyvidualieed Speech and Language Intervention Pro-
grams), który jest przeznaczony do terapii języka od urodzenia 
do dorosłości (18 rok życia). Program składa się z podręczni-
ka – przewodnika, w którym odnaleźć można szczegółowy tok 
postępowania terapeutycznego. N.C. Nelson w sposób bardzo 
szczegółowy przedstawił opis i zakres działania stymulacyjnego. 
Jego program to kompleksowy materiał do rozwijania sprawno-
ści językowej. Terapeuta w przewodniku odnajduje zaplanowane 
działania krok po kroku, dzięki czemu od razu ma gotowy ma-
teriał do pracy, zarówno pod względem opisu celów i strategii 
działania, jak i materiału ćwiczeniowego. N.C. Nelson przedsta-
wia w programie cele długo i krótkoterminowe, co umożliwia 
terapeucie szybką analizę kształconych umiejętności lingwi-
stycznych i komunikacyjnych. Program stymuluje 14 obszarów 
językowych i komunikacyjnych, a mianowicie: okres przedjęzy-
kowy, wczesny język, komunikacja, artykulacja, gramatyka, uży-
cie języka w kontekście, systemy języka, język pisany, procesy 
informacyjne, głos, rezonans i płynność mowy19. Autor stosuje 
sondy wstępne, szczegółowo analizuje stan początkowy każdego 
z obszarów, by zaplanować odpowiednie działanie terapeutycz-
ne. Następnie wykonuje sondy kontrolne i zapisuje wyniki na 
wykresach, co daje mu przejrzysty obraz kształtowania się kon-
kretnej umiejętności. Raz w roku ocenia postępy dziecka, czyli 
sprawdza, czy nastąpiła zmiana pod wpływem terapii i czego 
ona dotyczy oraz co najmniej raz na trzy lata ponownie ustala 
cele długoterminowe. Autor programu sugeruje, aby terapeuta 
sam wybrał zaburzony obszar językowy, który chce poddać te-
rapii. Może wykorzystać całość programu albo skupić się na wy-
branych obszarach. Nelson zakłada, że dzieci i dorośli z zaburze-
niami komunikacji uczą się w różnym tempie, dlatego terapeuta 
powinien określać najpierw cele krótkoterminowe, z których 
stworzy cele długoterminowe20. Autor programu uważa, że nie 
można przewidzieć toku terapii, możemy jedynie stawiać pew-
ne hipotezy, które będziemy mogli zweryfikować. Za czynnik 

19  N. Nelson, Planing Indyvidualieed Speech and Language Intervention Pro-
grams, Tucson 1989, s. 2.

20  Tamże, s. 4.
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najważniejszy w swoim programie uznaje indywidualizację dzia-
łań zarówno wobec pacjenta, jak i terapeuty. Jest to bezpośrednio 
związane z zaburzonym obszarem mowy, możliwością intelek-
tualną dziecka oraz samego terapeuty mowy, który wybierze od-
powiedni obszar językowy i ustali do niego obszary pokrewne21.

Program O. Ivara Lovaasa „Nauczanie dzieci niepełnospraw-
nych umysłowo” z 1993 roku jest ostatnim programem przeze 
mnie omawianym powstałym na gruncie zachodnim. Program 
O. Ivara Lovaasa – psychologa z Uniwersytetu Kalifornijskiego 
UCLA w Los Angeles – jest przeznaczony dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, dla osób chorych na autyzm i z afazją 
oraz może być wykorzystywany do różnego rodzaju zaburzeń. 
Program jest uniwersalny, ponieważ może być realizowany za-
równo w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi. Program składa się 
z książki zwanej przewodnikiem i taśm wideo, na których przed-
stawione są nagrania opisywanych programów w przewodniku. 
Jest skierowany dla terapeutów, jak i rodziców. Program Lovaasa 
skupia się na nauczaniu niezbędnych umiejętności potrzebnych 
do życia w społeczeństwie. Opiera się na teorii behawioralnej. 
Może być realizowany w domu rodzinnym pacjenta, w ośrodku, 
w którym on przebywa lub w szkole.

Program nauczania Lovaasa i jego współpracowników jest 
wynikiem jego wieloletniej pracy z dziećmi. Sposoby oddzia-
ływania terapeutycznego autor indywidualizuje, czyli dosto-
sowuje je do każdej jednostki poddawanej terapii. Program 
podzielony jest na siedem głównych części. Część pierwsza 
przedstawia podstawowe zasady uczenia, czyli sposób wpro-
wadzania poleceń, sposób nagradzania i karania oraz zakres 
materiału nauczania. Część druga zawiera programy pomo-
cy przygotowania dziecka do nauki, czyli nawiązania kontak-
tu z terapeutą, na przykład siedzenie i słuchanie nauczyciela. 
Część trzecia prezentuje naukę początków języka, za które 
Lovaas przyjmuje wykonywanie prostych poleceń i naślado-
wania innych osób. Odnaleźć tu można początki nauki pierw-
szych zabaw. Część czwarta uczy podstawowych umiejętności 
potrzebnych człowiekowi do życia. Do powyższych czynno-
ści autor programu zalicza: umiejętność samoobsługi, jedze-
nia czy ubierania się. Część piąta poświęcona jest nauce języka 

21  Tamże, s. 5.
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w stopniu średniozaawansowanym, czyli skupia się na kształ-
towaniu i wykonywaniu bardziej skomplikowanych poleceń, 
prób werbalnych opisów otaczającej rzeczywistości. W tej części 
odnaleźć można początki nauki komunikacji manualnej oraz ra-
dzenia sobie z mową echolaliczną. W części szóstej programu 
odnajdziemy sposoby nauki mowy zaawansowanej. Lovaas na-
ucza w tej części prostej struktury zdania i pokazuje sposoby 
nauczania abstraktów w języku, a więc przyimków, zaimków, 
kolorów czy kształtów. Część siódma poświęcona jest umie-
jętnościom praktycznym, czyli przystosowania się człowieka 
z dysfunkcją do sytuacji życia społecznego. Autor programu na-
ucza tych umiejętności poprzez trening zachowania się w miej-
scach publicznych, na przykład w sklepie, u lekarza oraz przez 
obserwację i naśladownictwo innych ludzi.

Autor programu podaje, że najtrudniejsze jest nauczenie 
dziecka dwunastu programów, które są ułożone w pewne etapy, 
zgodne z etapami rozwoju. Większość programów ma charak-
ter ciągły. Lovaas zaczyna realizację programu od niwelowania 
zachowań trudnych i agresywnych, czyli takich które uniemoż-
liwiają dziecku bądź osobie dorosłej naukę proponowanych 
umiejętności, a więc od części drugiej. Dokładnie opisuje przygo-
towanie dziecka do kształcenia danej umiejętności oraz prezen-
tuje krok po kroku procedurę jej nauczania22.

W Polsce pierwszą autorką programu rozwijającego język jest 
Maria Kielar-Turska. W 1989 roku stworzyła program „Stymu-
lowanie Rozwoju Sprawności Językowych i Komunikacyjnych 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym”. Program Marii Kielar-Turskiej 
służy stymulowaniu, czyli doskonaleniu rozwoju umiejętno-
ści narracyjnych i konwersacyjnych dzieci 6-letnich, czyli dzieci 
rozpoczynających edukację w szkole. Autorka po wieloletnich 
poszukiwaniach opracowała sposoby stymulowania rozwoju 
mowy. Procedura postępowania w kształceniu nowej umiejętno-
ści (za Piagetem) powinna być utrwalona poprzez: powtarzanie, 
wykonywana na różnych treściach i różnicowana.

Zdaniem autorki, należy zawsze stymulować umiejętności 
(sprawności) dziecka, które realnie może wykonać samo lub 
przy pomocy osoby dorosłej. Przy rozwijaniu sprawności tera-
peuta musi wziąć pod uwagę czynnik emocjonalny. Dziecko po-

22  O.I. Lovaas, Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1993, s. 22.
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przez szereg różnych ćwiczeń, nowych treści może nie opanować 
nauczanego materiału, nie wszystko zrozumie, stąd będzie sfru-
strowane swymi niepowodzeniami. Nie będzie miało odpowied-
niej motywacji do dalszej pracy23.

Kielar-Turska poprzez stymulację rozumie stworzenie odpo-
wiednich warunków dziecku, czyli dostosowania się do moż-
liwości intelektualnych ucznia. W procesie terapeutycznym 
autorka upatruje dużej roli nauczyciela, który powinien przyjąć 
odpowiednią postawę, a mianowicie powinien przyjąć postawę 
promującego, a więc zachęcić dziecko do działania. Musi zatem 
stworzyć takie sytuacje, by zaciekawić dziecko i zmotywować 
je do pracy. Terapeuta podtrzymuje motywację i zapał twórczy 
dziecka. Nie narzuca własnych koncepcji i nie dąży do uzyskania 
takich odpowiedzi, jakie ustalił. Następnie od terapeuty oczeku-
je się dynamiczności, czyli podczas zabaw fizycznie podąża za 
dzieckiem. Jest otwarty na propozycje dzieci. Potrafi pomysły 
ucznia modyfikować, ale ich nie odrzuca. Nauczyciel – terapeu-
ta przyjmuje postawę twórczą, ponieważ sam powinien umieć 
zmienić swoje pomysły w trakcie zajęć, czyli musi być elastyczny 
w działaniu. Ponadto ma obowiązek być niedyrektywnym, czyli 
– zdaniem autorki – powinien analizować i wyjaśniać zachowa-
nia dzieci, unikając ich oceny i negacji. Nauczyciel proponuje coś 
dziecku, a nie narzuca. Oprócz tego stosuje zasadę dwupodmio-
towości, która polega na wzajemnym dawaniu i braniu. W swych 
działaniach dziecko jest dla niego partnerem, które ma swe kom-
petencje. Terapeuta musi być otwarty na dziecko i samego siebie. 
Jest zobowiązany udzielać pomocy dziecku. Równocześnie też 
rozwija swą wiedzę i osobowość24.

W powyższym programie Maria Kielar-Turska stosuje rodzaj 
uczenia innowacyjnego, który przygotowuje dziecko do radzenia 
sobie w sytuacjach dla niego nowych. Nauczyciel pełni jedynie 
rolę przewodnika, osoby przekazującej pewne wartości, takich 
jak rozwijanie wrażliwości na innych czy szacunku dla cudzych 
poglądów. Terapeuta kształtuje w nowym człowieku to, co pięk-
ne. Poprzez empatię, którą powinien mieć w sobie kształtuje 
w dziecku potrzebę rozumienia drugiego człowieka. Nauczyciel 
uaktywnia zdolności dziecka.

23  Tamże, s. 176.
24  Tamże, s. 177.
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W pracy nad rozwijaniem języka autorka proponuje stosowa-
nie techniki „zalewania mową”, czyli tak zwanej „kąpieli słow-
nej”. Dużą uwagę powinno się zwrócić na dialog. Kielar-Turska 
za moment znaczący w rozwoju języka przyjmuje piąty rok ży-
cia, bowiem wtedy dziecko przestaje używać języka dziecięcego 
zarówno w kontaktach z dorosłymi, jak i z grupą rówieśniczą. 
Stara się dostosować język do odbiorcy i do sytuacji, w której się 
znajduje. W swych badaniach autorka proponuje zastosowanie 
strategii postępowania terapeuty z dzieckiem. Strategie te mają 
swe podłoże w psychologii rozwojowej i w psychologii uczenia 
się i nauczania.

W pierwszym etapie terapeuta najpierw opracowuje problem, 
który chce omówić z dzieckiem. Następnie rozpoczyna od za-
aranżowania sytuacji, w której dziecko może problem dostrzec 
i odkryć oraz zaproponować własny pomysł rozwiązania go. Za-
daniem nauczyciela jest zaciekawienie dziecka i pobudzenie je-
go aktywności twórczej. Próby poprawne wzmacnia, natomiast 
błędne tłumaczy i pokazuje niejako skutki pomysłu, a więc brak 
wykrycia problemu. Dzieci powinny podejmować kolejne próby 
rozwiązania problemu, na przykład przy rozwijaniu sprawności 
narracyjnych nauczyciel przygotowuje zestaw różnych komik-
sów. Dzieci rozmawiając z nauczycielem i rówieśnikami, od-
najdują wspólne cechy komiksów. Przy rozwijaniu sprawności 
konwersacyjnych nauczyciel aranżuje tylko początek rozmowy, 
dzieci rozpoczynają dyskusję i dochodzą do wniosków porusza-
nych w rozmowie25.

Drugim krokiem strategii jest eksploracja problemu na inne 
treści lub na inną płaszczyznę działania dziecka. Zadaniem tera-
peuty jest monitorowanie prób podjętych przez dzieci przy jedno-
czesnym udzielaniu wyjaśnień, dawanie wskazówek i oczekiwa-
nie na twórcze odkrycie problemu przez dzieci, na przykład przy 
rozwijaniu sprawności narracyjnych jest to wspólne przeczytanie 
komiksu i wyszukanie jego cech charakterystycznych, natomiast 
przy rozwijaniu sprawności konwersacyjnych są to próby prowa-
dzenia rozmowy na tematy proponowane przez dzieci26.

Trzecim krokiem strategii Kielar-Turskiej jest przeprowadze-
nie zabawy ruchowej, która poprzedzona jest relaksacją dzieci, 

25  Tamże, s. 182.
26  Tamże, s. 183.
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a jednocześnie utrwala opracowywany problem poprzez uczenie 
się całym ciałem. Terapeuta w zabawie ruchowej „przemyca” 
problem, dając w ten sposób możliwość rozwiązania go i dozna-
nia przeżycia go, na przykład przy rozwijaniu sprawności nar-
racyjnych może to być odgrywanie dowolnej scenki z komiksu 
przy pomocy ruchu, pantomimy, natomiast przy rozwijaniu 
sprawności konwersacyjnych może to być wymyślony przez 
dzieci pantomimiczny dialog27.

Kolejnym krokiem w strategii autorki programu są dziecięce 
egzemplifikacje opracowywanego problemu, czyli zilustrowa-
nie czegoś przykładami w celu wyjaśnienia problemu. Terapeu-
ta aranżuje spontaniczne zachowania językowe dzieci w oparciu 
o rozwiązywany problem. Dzieci w nowej sytuacji próbują swych 
umiejętności werbalnych, na przykład przy rozwijaniu sprawno-
ści narracyjnych może to być wymyślenie własnego komiksu, 
narysowanie go, a następnie opowiedzenie o nim nauczycielowi 
oraz grupie, w przypadku rozwijania sprawności konwersacyj-
nych może to być wybranie dzieci do odegrania ról postaci i za-
proponowanie dialogu między tymi postaciami28.

Ostatnim krokiem w strategii jest ocena opisowa, którą tera-
peuta stosuje w różnych momentach realizowania programu. 
Podczas oceny nauczyciel zachęca dzieci do zmiany lub podania 
innego rozwiązania. Dzieci odbierają uwagi aktywnie, to znaczy 
próbują zmieniać swe wypowiedzi po otrzymaniu oceny. Jedno-
cześnie dzieci nie wiedzą, że są oceniane, gdyż nie przypomina 
to oceniania szkolnego29.

Maria Kielar-Turska sprawdziła efekty swojego programu 
i uzyskała pozytywne wyniki. Autorka w pierwszej fazie (konsta-
tującej) podzieliła dzieci na dwie grupy: eksperymentalną i kon-
trolną. Grupy były równoważne pod względem wieku, płci oraz 
środowiska rodzinnego. Autorka określiła również wyjściowy 
poziom badanej umiejętności dziecka. W II fazie (nauczającej) au-
torka programu i osoby wspomagające (nauczyciele) prowadzili 
zajęcia stymulujące sprawności językowe i komunikacyjne dzie-
ci. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu przez rok szkol-
ny. Terapeuta podczas zajęć stosował postawy nauczycielskie 

27  Tamże, s. 183.
28  Tamże, s. 184.
29  Tamże, s. 184.
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zalecane przez autorkę oraz strategie postępowania z dzieckiem. 
Program spotkań został opracowany, zajęcia były rejestrowane 
na taśmie magnetofonowej, a na końcu sporządzano protokół 
zajęć. W fazie II (nauczającej) brały udział dzieci z grupy ekspe-
rymentalnej, natomiast w fazie III (kontrolnej) nauczyciel powta-
rzał badania z fazy I (konstatującej) w grupie eksperymentalnej 
i kontrolnej.

Eksperyment był prowadzony w środowisku wiejskim: chło-
pów i robotników, bowiem dzieci te osiągnęły niższe wyniki 
w zakresie sprawności językowej i komunikacyjnej niż ich rówie-
śnicy z miejskich rodzin robotniczych i inteligenckich.

Maria Kielar-Turska opisywała zmiany w zakresie sprawności 
językowych i komunikacyjnych, gdyż wskaźnikami liczbowymi 
trudno było jej uwidocznić zmiany. Efektem pozytywnym pro-
gramu był ogólny wzrost aktywności i samodzielności dzieci. 
Wzrosła również pomysłowość uczestników eksperymentu. Po-
nadto w grupie eksperymentalnej zauważono wzrost różnych 
rozwiązań problemu i krytycyzm. Dzieci nauczyły się wycią-
gać wnioski z popełnianych błędów, słuchały uwag nauczyciela 
i szukały nowych rozwiązań.

Drugim polskim programem terapeutycznym jest „Rozwi-
janie mowy i myślenia u dzieci metodą »Dyna-Lingua M.S.«” 
Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki z 1992 roku. Metoda 
ta znana była jeszcze do niedawna na gruncie badawczym pod 
nazwą „Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju 
mowy oraz myślenia”. Powstała ona we wczesnych latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia jako efekt pracy i współdzia-
łania logopedy – Małgorzaty Młynarskiej i psychologa – Toma-
sza Smereki. Twórcy metody pod pojęciem psychostymulacji 
rozumieją, że jest to „system sposobów oddziaływania, których 
nadrzędnym celem jest zaktywizowanie psychiki człowieka 
(poddanego terapii) do uczenia się, pokonywania przeszkód 
i zdobywania nowych kompetencji (także językowych)”30. Meto-
da „Dyna-Lingua M.S.” jest kompleksowym działaniem na roz-
wój człowieka, bowiem stymuluje mowę i myślenie. Jest metodą 
trudną, wymaga od terapeuty dużej wiedzy językoznawczo-psy-
chologicznej oraz elastyczności w działaniu. Psychostymulacja 

30  M. Młynarska, T. Smereka, Psychostymulacyjna metoda kształtowania i roz-
woju mowy i myślenia, Warszawa 2000, s. VII.
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pozwala pracować z różnymi dysfunkcjami, począwszy od dzie-
ci z wadami wymowy, z normą rozwojową, skończywszy na 
osobach dorosłych z zaburzeniami mowy i intelektu. Systema-
tyczność i kompleksowość pozwala terapeucie osiągać sukcesy, 
bowiem powyższa metoda stymuluje różne „warstwy” człowie-
ka. Jest zatem uniwersalna, ponieważ nie ogranicza się wyłącznie 
do jednego zaburzenia.

Pierwszym krokiem do podjęcia terapii powyższą metodą 
jest wybór przypadków dzieci bądź dorosłych poddawanych 
stymulacji. Następnie grupę tych osób należy „przebadać”, 
tworząc tak zwaną „diagnozę operacyjną”. Polega to na spraw-
dzeniu umiejętności z zakresu mowy i myślenia według ustalo-
nych punktów przez twórców metody. Do punktów z zakresu 
mowy należą: stan oddechu i głosu, etap rozwoju mowy, spo-
sób przyswajania języka, poziom rozumienia mowy, stopień 
opanowania reguł gramatycznych, zakres słownictwa, spraw-
ność artykulacyjna, prozodia mowy, spontaniczna aktywność 
słowna, sposób przekazu informacji, charakterystyka opisu 
słownego i opowiadania o zdarzeniach. Do punktów z zakresu 
myślenia autor metody zalicza: stan emocjonalny, etap rozwoju 
myślenia, relacje z przedmiotami i ludźmi, sprawność manual-
na, poziom rozumienia zjawisk, sposób planowania oraz zasa-
dy działania, zakres pojęć, umiejętność rysowania i malowania, 
ekspresja emocjonalna, poczucie rytmu i koordynacja ruchowa, 
aktywność myślowa, podejście do problemów, rozumienie re-
lacji społecznych, pamięć cech przedmiotów, orientacja cza-
sowo-przestrzenna. Zatem cała diagnoza operacyjna tworzy 
22 punkty – umiejętności, po 11 z każdego bloku.

W metodzie „Dyna-Lingua M.S.” diagnozę tworzy się po-
przez obserwację zachowań osoby badanej, następnie dokładny 
opis zachowań, wypowiedzi, sposobów radzenia sobie z sytuacją 
nową, nieznaną, z różnymi zadaniami wymagającymi aktyw-
ności intelektualnej. Diagnoza operacyjna stanowi fundament 
do sporządzenia przez terapeutę programu terapeutycznego, 
który zawiera tyle samo punktów, co omawiana wcześniej dia-
gnoza operacyjna. Program terapeutyczny jest rozbudowany, 
twórca programu na bazie informacji otrzymanych podczas ba-
dania opracowuje zadania przewidziane do realizacji przez „pa-
cjenta” przez rok. Podaje w swym programie propozycję działań 
terapeutycznych wskazanych do typu zaburzenia. W programie  
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terapeutycznym terapeuta podaje diagnozę nominalną dla każ-
dego uczestnika terapii.

Autor metody stymulujący myślenie traktuje tę formę aktyw-
ności jako czynność, a nie proces, bowiem myślenie jest pewnym 
aktem dostrzegania stosunków, to znaczy, że człowiek zaczyna 
się uczyć w momencie dostrzeżenia stosunków między material-
nymi elementami doświadczenia. W rozwijaniu myślenia trzeba 
stawiać na aktywność człowieka, na jego indywidualizm. Indy-
widualista myśli samodzielnie. Dajemy człowiekowi szansę my-
ślenia własnym torem, zdobywania przy tym własnych doświad-
czeń, nawet mylenia się, a nie bezmyślnego powtarzania.

Metoda psychostymulacyjna przyjmuje, że początkiem pro-
cesu myślenia jest właśnie pojawienie się zdolności dostrzeże-
nia problemu. Myślenie jest więc „procesem”, którego celem jest 
rozwiązywanie problemów. Istnieje ono dzięki problemom, bo 
jeśli człowiek więcej ich pokonał i rozwiązał, tym ono jest silniej 
rozwinięte. Istota ludzka stale poszukuje nowych problemów do 
rozwiązania. Stawia sobie coraz trudniejsze wymagania.

W metodzie psychostymulacyjnej rozwój myślenia polega na 
rozwinięciu i utrwaleniu u dzieci i dorosłych nawyku myślenia31. 
Człowiek jest nastawiony na rozwiązywanie problemów, a nie 
na ich unikanie. Jednostka społeczna, która potrafi radzić sobie 
z problemami (rozwiązywać je), potrafi radzić sobie w życiu. Na-
leży dzieciom stale dostarczać sytuacji, w których będą musiały 
myśleć. Dziecko niepełnosprawne umysłowo, które podejmuje 
się rozwiązywania problemów nabywa umiejętności, które decy-
dują choć w pewnym stopniu o jego „samodzielności”.

Twórcy metody uczą dzieci myślenia twórczego, w którym 
ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Człowiek musi wyzbyć 
się strachu przed ośmieszeniem. Myślenie traktowane jest jako 
umiejętność, którą trzeba wykształcić. Dziecko musi polubić roz-
wiązywanie problemów, żeby myślenie się rozwijało. Toczenie 
walki z problemem aktywizuje nas, motywuje do działania, do 
podejmowania kolejnych prób. Podczas rozwiązywania proble-
mów nasza uwaga skupia się wyłącznie na jednym – na podję-
ciu próby, pokonania strachu i skuteczności w działaniu. Pozy-
tywne emocje dodatkowo stymulują bodźce, radosna atmosfera 
poprawia proces myślowy. Metoda psychostymulacyjna traktuje 

31  Tamże, s. 252.
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myślenie jako nauczany nawyk (czynność) poprzez zabawę. 
Dla dziecka ma to być przyjemne, a nie nudne. Myślenia moż-
na nauczyć dziecko, poprzez wyćwiczone sytuacje radzenia so-
bie z problemem. Stwarzamy dziecku przeszkody – pozwalamy 
brać czynny udział w procesie myślenia, bacznie obserwując je-
go działania. Musimy postawić dziecku cel, kierunek działania 
zawsze możemy zmienić. Poprzez obserwację zachowań dziecka 
możemy wywnioskować, co dzieje się w „środku” dziecka. Nale-
ży zawsze nagradzać dzieci myślące.

Dzieci, podejmując się rozwiązywania problemów, a więc dzia-
łalności intelektualnej i twórczej powinny być nagradzane. Nagro-
dą jest tzw. wzmocnienie. Wzmocnienia dzielą się na zewnętrzne 
i wewnętrzne. Zewnętrznymi czynnościami wzmacniającymi na-
zywamy wzmocnienie niezwiązane ściśle ze wzmacnianą czynno-
ścią (nagrody, pochwały, pieniądze, czyli coś, co dziecko lubi), na-
tomiast wewnętrznymi czynnościami wzmacniającymi nazywamy 
wzmocnienia ściśle związane z daną czynnością, np. zadowolenie 
z pracy. Twórcy metody stosują w terapii liczne wzmocnienia: 
pochwałę werbalną oraz niewerbalną (czuły gest, pogłaskanie). 
Wzmocnienie przez terapeutę daje dziecku poczucie kompeten-
cji, satysfakcję z pokonania trudności, wzrost poczucia własnej 
wartości. Dziecko musi czerpać satysfakcję ze swoich sukcesów. 
To sukces rodzi motywację, a porażka ją niszczy. Zwykle lubimy 
robić to, co robimy dobrze. Człowiek sam musi dojrzeć, w czym 
jest dobry, a w czym jest gorszy. Ludzie różnią się w zakresie ro-
dzaju wzmocnień, których potrzebują, by utrzymać motywację 
do pokonania trudności. W zależności od wykonywanych zadań 
potrzebują różnego rodzaju wzmocnień. Jeśli dorosły lub dziecko 
działa w określonym kierunku, tzn. podejmuje problem i próbuje 
go rozwiązać, nie należy wzmacniać tego zachowania bodźcami 
materialnymi (np. nagradzając dziecko zabawką). Należy udzielić 
dziecku wsparcia emocjonalnego, zachęcić do działania, chwalić 
go za aktywność. Jeśli komuś „płaci” się za to, z czego ma satys-
fakcję, to satysfakcja staje się coraz mniejsza.

Przy rozwiązywaniu problemów przez dzieci twórcy metody 
psychostymulacyjnej stosują:
1. Bodźce emocjonalne (werbalne i niewerbalne), których celem 

jest wywołanie i utrzymanie dobrego nastroju dziecka oraz 
wzbudzenie jego pozytywnych emocji, np. uśmiech, ciepły ton 
głosu, swobodna ekspresja pantonimiczna, gesty i dotknięcia 
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wyrażające zarówno sympatię, jak i akceptację. Twórcy metody 
dają pozytywne wsparcie werbalne poprzez stosowanie sformu-
łowań: lubię cię; możesz na mnie liczyć; jeżeli coś nie wychodzi: 
w porządku; nie szkodzi; następnym razem ci się uda. Dają do-
datkowo wsparcie niewerbalne: mimika, gest, timbre głosu.

2. Dotykową zasadę dawania wsparcia, zmianę zachowań po-
przez trening, który staje się nawykiem.

3. Naukę przez zabawę, która wyzwala spontaniczną ekspresję 
emocjonalną i ruchową. Prowadzi do aktywizacji wyobraźni. 
Atmosfera zabawy tworzy podstawę komfortu psychicznego 
dziecka. Dziecko lepiej toleruje napotykane problemy w zaba-
wie zaaranżowanej specjalnie przez terapeutę lub przez na-
turalny przypadek powstały na skutek działań. Rozwija się 
wówczas myślenie twórcze. Zabawa rozwija wyobraźnię, kie-
dy dziecko planuje, buduje.

4. Komunikację horyzontalną – partner z partnerem.
5.  Tworzenie nawyku przy rozwiązywaniu problemów.
6. Wspólne rozwiązywanie problemów, terapeuta jest prze-

wodnikiem w sytuacji problemowej, stawia pytania dziecku, 
stymuluje pamięć i myślenie, podsuwa też własne pomysły. 
Terapeuta kieruje uwagą dziecka, podkreśla istotne momen-
ty sytuacji, zachęca dziecko do podejmowania kolejnych 
prób, koryguje jego postępowanie, w konsekwencji cieszy się 
z dzieckiem z osiągniętego sukcesu.

7. Strategie edukacyjne:
 	 T.T.W.W. (trudności; tolerancja [emocji]; wskazówki; wzmac-

nianie) – polega ona na stwarzaniu trudności, która wymaga 
od dziecka podjęcia wysiłku intelektualnego w celu jej prze-
zwyciężenia. Terapeuta toleruje wszystkie emocje dziecka, 
wywołane trudnościami (problemami). Udziela wskazówek 
dotyczących kierunków działania. Wzmacnia pozytywnie 
(aprobata) każdą próbę podjętą przez dziecko;

 	 K.P.W.P. (komentowanie [aktywności]; pomoc; wyprzedzanie 
[kolejnych zdarzeń]; przypominanie [kolejnych kroków]). Stra-
tegia ta odnosi się do kierowania celową, złożoną aktywnością 
dziecka. Jest stosowana wtedy, gdy podejmie ono taką aktywność 
(zadaniową), ale nie potrafi jeszcze jej samodzielnie zrealizować32;

 	 praca z ciałem (relaks, ćw. ruchowe i energetyzujące) – bliski 
kontakt fizyczny;
32  Tamże, s. 284.
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 	 dzielność problemowa; duża rola emocji przy rozwiązywaniu 
problemu;

 	 stosowanie techniki głośnego myślenia – poprzez myśl do-
chodzimy do myślenia, jest to rozmawianie o pomysłach przy 
rozwiązywaniu zadania, dostarcza nam danych o procesie 
myślenia;

 	 pytania naprowadzające – poszukiwanie rozwiązania metodą 
prób i błędów. Wprowadza się je dopiero po nieudanych pró-
bach rozwiązania zadania głównego.
Psychostymulacja jest zwróceniem uwagi nie na dziecko, ale na 

to, co robi, na jego sukces, wzmacnianie mechanizmu satysfakcji. 
Ważny jest jego wysiłek, który dziecko włożyło w działanie.

Terapia psychostymulacyjna jest złożonym systemem oddzia-
ływań, skupia się na wątkach problemowych występujących 
równorzędnie w teorii i praktyce. Do głównych wątków należą: 
emocjonalny (każdy człowiek odczuwa emocje); motywacyjny 
(człowiek posiada określone motywy i zachowania); behawio-
ralny i intelektualny (człowiek poznaje siebie i świat, który go 
otacza). Rozwój człowieka przebiega zawsze na 2 płaszczyznach: 
psychicznej i fizycznej.

Myślenie w metodzie traktowane jest jako złożona umiejęt-
ność, bo myślenie posiada w sobie cechy umiejętności, czyli że 
jest czynnością i efektem uczenia się. Nauczając myślenia, trzeba 
nauczyć dziecko pewnych umiejętności składowych: dostrzega-
nia problemu, analizowania sytuacji problemowej, wytwarzania 
pomysłów rozwiązania, oceny tych pomysłów (przewidywanie 
następstw tegoż działania lub zadania).

Autor metody stymulujący mowę dąży do uzyskania S.A.S.33. 
Jest to spontaniczna aktywność słowna, która jest podstawą 
w procesie kształtowania i rozwoju mowy dziecka. Każda aktyw-
ność słowna ma charakter spontaniczny lub też sterowany (tzn. 
taki, kiedy dziecko powtarza cały tekst za terapeutą lub odpo-
wiada na jego pytania). Wywołanie i utrwalenie S.A.S. decyduje 
o rozwoju społecznym i intelektualnym człowieka. Występuje 
u dziecka wówczas, gdy mówi ono z własnej inicjatywy, gdy nie 
jest wzmacniane przez terapeutę. S.A.S. u dziecka z zaburzenia-
mi mowy przyjmuje 2 formy: ekspresyjną (jest to słowny wyraz 
myśli, przeżyć, wrażeń, uczuć, innych stanów psychicznych) i ko-
munikacyjną (wypowiedzi skierowane do innych ludzi). Mowa 

33  Tamże, s. 33. 
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ekspresyjna pojawia się w zabawach jako np. mowa egocentrycz-
na. Według teorii Piageta dziecko musi mówić podczas wykony-
wania działania, nawet gdy bawi się samo, jego ruchom i zabawie 
muszą towarzyszyć dźwięki i słowa. Mowa ekspresyjna od komu-
nikacyjnej różni się tym, że dziecko nie oczekuje żadnych efektów 
swoich wypowiedzi. Obserwując dziecko w normie bez żadnych 
zaburzeń, S.A.S. stanowi efekt stymulacji otoczenia, czyli ludzi 
mówiących wchodzących w kontakt interpersonalny z dzieckiem. 
O pojawieniu się S.A.S. decydują: właściwa budowa anatomiczna 
CUN, narządów zmysłów i mowy, prawidłowe funkcjonowanie 
w/w układów, właściwa stymulacja mowy ze strony środowiska 
dziecka, komfort psychiczny (dobry stan zdrowia, poczucie bez-
pieczeństwa dziecka: fizyczne i psychiczne)34.

Terapia psychostymulacyjna nie ma bezpośredniego wpływu 
na funkcje CUN, ich stan narządów zmysłów i mowy. Zakłada 
ona jednak możliwość pośredniego wpływu poprzez silne ich zak-
tywizowanie. Żeby to osiągnąć należy manipulować sytuacją tera-
peutyczną, tzn. tworzyć warunki sprzyjające pojawienie się S.A.S.

Stymulacja S.A.S. (czyli wywołanie i utrwalenie tego procesu) 
polega na podjęciu 3 głównych działań35:
 	 działania zmniejszające ograniczenia w zachowaniu – D.Z.O. 

S.A.S. (praca z ciałem). Techniki D.Z.O.S.A.S. stosowane 
w metodzie to: relaks, ćwiczenia energetyzujące, ćwiczenia 
oddechowo-głosowe, ćwiczenia rozwibrowujące;

 	 działania wspierające motywację do mówienia – D.W.M.S.A.S. 
(manipulacja czynnikiem atrakcyjności). Do tego typu działań 
twórcy metody stosują: „zalewanie mową” (podstawowy rys 
metody); sytuacje parateatralne; inspiracje plastyczne, dźwię-
kowe, głosowe, ruchowe (celem jest wywoływanie lub wzmoc-
nienie skojarzeń słowno-zmysłowych); zabawy tematyczne;

 	 działania ułatwiające mówienie – D.U.M.S.A.S.: rytmogesty, 
kreacje ruchowe, techniki autoekspresyjne, ćwiczenia artyku-
lacyjne (schematy);

 	 4 grupę działań stanowią działania rozwijające strukturę języ-
ka (struktury zdaniowe i formy komunikacji językowej: dia-
log, rozmowa, opowiadanie).

34  M. Młynarska, T. Smereka, Psychostymulacyjna metoda kształtowania i roz-
woju mowy i myślenia, Warszawa 2000, s. 33.

35  Tamże, s. 34.
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Do działań rozwijających strukturę języka należą: dialog, 
rozmowa, opowiadanie. Pracę nad wydłużaniem zdania za-
czynamy w momencie, gdy dziecko rozumie, czym jest zdanie. 
Można bawić się w kroki, które symbolizują słowa. Można przy 
tym rozwijać sznurek. Tę wersję ćwiczenia możemy wspoma-
gać klockami. Kolory klocków używane są w rozbudowywaniu 
struktury zdaniowej, np. klocki w tonacji zimnej mogą stanowić 
grupę orzeczenia, a w tonacji ciepłej – grupę podmiotu. Tak uło-
żona kolorystyka klocków przedstawia model zdania. Klocki 
stanowią „podpórkę” dla pamięci krótkoterminowej, bowiem 
kolorystyka pomaga w zapamiętywaniu wyrazu w zdaniu oraz 
ich szyku.

Na przykład weźmy zdanie: Pies goni kota (czerwony, żół-
ty, zielony). Najpierw pokazujemy dziecku obrazek, następnie 
dziecko powtarza zdanie za terapeutą, dopiero wtedy rozbudo-
wujemy zdanie, dodając duży (czerwony klocek). Pokazujemy 
dziecku klocek i mówimy wyraz. W ten sposób krok po kroku 
rozbudowujemy grupy podmiotu lub orzeczenia. Do podanych 
obrazków dołączamy etykiety – ułatwia to zapamiętywanie wy-
razu w pełnym brzmieniu.

Dziecko odtwarza z pamięci brzmienie zdania raz z ilustracji, 
raz z zapisu. Są to ćwiczenia stymulujące pamięć słuchową i sko-
jarzenia formalno-treściowych.

Autor metody stymulujący mowę w ostatnich latach poświę-
cił swe badania naukowe na zgłębianiu wiedzy i prowadzeniu 
terapii osób autystycznych, zarówno dzieci, jak i starszych. Au-
torka w swych badaniach przedstawia główny problem dziecka 
autystycznego, który polega na zaburzonej komunikacji inter-
personalnej i braku teorii umysłu. Młynarska dowodzi, że wal-
kę z autyzmem można wygrać, jeśli przyjmie się trafną teorię 
naukową, którą wprowadzi się do programu terapeutycznego. 
W swych najnowszych badaniach prowadzonych przez kilka lat 
we Wrocławiu autorka skutecznie pracowała nad rozwojem teo-
rii umysłu u dzieci z autyzmem. Metodą, którą stosuje – terapię 
dyskursywną – dąży do stworzenia mózgowych mechanizmów 
wewnętrznego dyskursu, które decydują o pojawieniu się reflek-
sji u dzieci dotkniętych autyzmem36.

36  M. Młynarska, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna 
a teoria umysłu, Wrocław 2008.
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W 1999 roku powstał trzeci program rozwijający mowę, a mia-
nowicie „Program terapeutyczno-stymulacyjny Rozwijanie Mowy 
Dziecka (RMD)” Zbigniewa Tarkowskiego i Celiny Jurkiewicz.

Zbigniew Tarkowski, autor wielu książek poświęconych za-
gadnieniom jąkania i dyzartrii oraz autor pierwszych testów 
logopedycznych w Polsce, na przykład Przesiewowego Testu 
Logopedycznego (1992), Testu Sprawności Językowej (1992), Testu 
Słownika Dziecka (1998), Kwestionariusza niepłynności mówienia 
i logofobii (2001), tworząc RMD, czerpał inspiracje z programów 
zachodnich, a szczególnie z programu D. Bricker i współpracow-
ników „Postępowanie Terapeutyczne z Dziećmi z Niedokształ-
ceniem Języka”. Autorzy zanim stworzyli swój program, długo 
nauczali języka dzieci programem Bricker. Jednak badaczom 
brakowało w tym programie wyjaśnienia wielu aspektów języko-
wych, na przykład precyzyjnego opisu wprowadzenia zaimków 
oraz zdań pytających i przeczących (II część programu Bricker). 
Zdaniem Zbigniewa Tarkowskiego i Celiny Jurkiewicz, wyżej 
wymienione kwestie umożliwiają rozwój komunikacji werbalnej 
z otoczeniem. Powyższe niejasności skłoniły badaczy do próby 
stworzenia własnego programu, który ma solidne podstawy teo-
retyczne i jednocześnie wyjaśnia zagadnienia językowe nieomó-
wione przez Bricker i współpracowników.

Rozwijanie Mowy Dziecka służy do terapii i stymulacji zagad-
nień w zakresie:
1. Rozwijania i kształtowania sprawności językowej (aspekt lin-

gwistyczny).
Dziecko uczy się języka według trzech teorii naukowych, któ-

re miały wpływa na proces tworzenia programów nauczania ję-
zyka dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a mianowicie be-
hawioralnej (nauka przez wytwarzanie nawyków werbalnych), 
psycholingwistycznej (nauka przez odkrywanie i stosowanie 
abstrakcyjnych reguł tworzenia wyrazów i zdań) oraz socjoling-
wistycznej (nauka przez odkrywanie funkcji wypowiedzi). Po-
wyższe teorie naukowe autorzy programu zastosowali podczas 
nauki języka zgodnie z założeniami D. Bricker.

Zbigniew Tarkowski i Celina Jurkiewicz, rozwijając sprawność 
językową, za punkt wyjścia przyjmują normę językową i fazy 
rozwoju języka zgodnie z normą językową (model uniwersalny – 
język rozwija się tak, jak u wszystkich ludzi), u dzieci z opóźnio-
nym rozwojem języka proces trwa dłużej (model autonomiczny 
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– rozwój języka zależy od biologicznego wyposażenia dzieci, ma 
swoje własne prawa)37.
2. Eliminowania zachowań zakłócających proces nauczania języ-

ka (aspekt behawioralny).
Autorzy programu zachowanie dziecka traktują jako działa-

nie ruchowe, skupienie uwagi, percypowanie, zapamiętywanie, 
myślenie, przeżywanie. Autorzy stosują terapię behawioralną, 
ponieważ u dzieci z niedokształceniem języka i myślenia jest 
ona skuteczna. Terapia nie wymaga dobrego kontaktu werbal-
nego i jest oparta na uniwersalnych prawach uczenia. Zmienia-
my zachowanie dziecka poprzez naprowadzanie, czyli stopnio-
we dochodzenie do pożądanych reakcji, na przykład chcemy, 
aby dziecko siedziało na krześle. Pierwszym krokiem jest więc 
podpowiedzenie fizyczne, czyli poruszenie kończynami dziec-
ka, by naśladowało ten ruch. Następnie stosujemy gestykulację, 
czyli równocześnie mówimy słowo krzesło i wskazujemy na 
ten przedmiot oraz stosujemy komunikat werbalny – mówimy 
dziecku, co ma zrobić. W miarę nabywania nauczanej umiejęt-
ności, wycofujemy podpowiedzi, czyli zmniejszamy siłę ruchu 
kończyn, stosujemy krótszą gestykulację, skracamy instrukcje 
werbalne. Behawioryzm wymaga od terapeuty konsekwencji 
w działaniu i monitowaniu efektów przez systematyczne sporzą-
dzanie notatek w trakcie trwania stymulacji38.
3. Oddziaływania na postawy rodziców dzieci biorących udział 

w nauczaniu języka (aspekt psychosocjalny). 
Rodzice dzieci z opóźnionym rozwojem mowy przejawiają 

takie same postawy rodzicielskie, co rodzice dzieci z prawidło-
wym rozwojem mowy. W obydwu grupach odnaleźć można po-
stawy właściwe i niewłaściwe. Postawy niewłaściwe – zdaniem 
M. Ziemskiej (1980) – to postawa: odtrącająca (żywienie urazu do 
dziecka, rozczarowanie, krytyka i dezaprobata), unikająca (bier-
ność, ubogi związek uczuciowy w relacji dziecko – rodzic, brak 
przyjemności w kontakcie z dzieckiem), nadmiernie wymagająca 
(brak kontaktu uczuciowego, przyspieszanie rozwoju za wszelką 
cenę, duże skoncentrowanie na dziecku) i nadmiernie chroniąca 
(skoncentrowanie na dziecku z jednoczesnym uleganiem mu). 

37  Z. Tarkowski, C. Jurkiewicz, Rozwijanie Mowy Dziecka. Program terapeu-
tyczno-stymulacyjny, Lublin 1999, s. 69.

38  Tamże, s. 77.
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Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych postaw wzrasta 
z chwilą, gdy jest duże lub bardzo duże opóźnienie w rozwo-
ju mowy. Natomiast postawy właściwe, czyli akceptacja dziec-
ka i uznanie jego praw oraz współdziałanie mają bardzo duży 
wpływ na rozwój dziecka i efekty w terapii39.

Autorzy programu RMD uważają, że niezbędnym czynnikiem 
warunkującym sukces w terapii jest zwiększenie sprawności języ-
ka i polepszenie zachowania dziecka oraz zmiana postawy rodzi-
ców. Program terapeutyczno-stymulacyjny RMD przeznaczony 
jest dla dzieci w normie językowej oraz dla dzieci z niedokształ-
ceniem języka. Powstał z myślą o logopedach i psychologach. 
Terapeuta może skorzystać z przewodnika metodycznego (pod-
ręcznika, zestawu sesji tematycznych, zeszytu terapeuty i zeszytu 
dziecka) oraz przygotowanych pomocy dydaktycznych do sesji.

W podręczniku autorzy przedstawiają teoretyczne aspekty 
dotyczące rozwijania mowy. Dokonują charakterystyki zaburzeń 
mowy, zachowania i ruchu. Omawiają zasady konstruowania 
programów terapeutycznych do stymulacji mowy i prezentują 
typologię niektórych programów terapeutycznych, szczególnie 
w krajach anglosaskich. W części praktycznej Zbigniew Tarkow-
ski i Celina Jurkiewicz zapoznają czytelnika z założeniami i cela-
mi programu Rozwijanie Mowy Dziecka. Dokonują szczegółowej 
analizy programu. W zestawie sesji tematycznych, wydanych 
w segregatorze, autorzy przytaczają przykłady i propozycje ćwi-
czeń rozwijających sprawność językową dziecka, zmian zacho-
wania dziecka oraz zmian postaw rodzicielskich.

Sprawność językową kształtują w kilku obszarach poznaw-
czo-językowych. Najważniejszym obszarem jest „JA”, gdyż po-
znawanie świata zaczynamy od siebie. Tutaj kształtowane są tre-
ści związane z poznaniem swego ciała, nazywaniem części ciała, 
przyswojenia imienia, użyciem zaimków osobowych, wskazu-
jących i dzierżawczych. Następnie autorzy rozwijają ów obszar 
w rodzinie (nazywają członków rodziny, rozróżniają płeć, nazy-
wają kolory, rozumieją stosunki czasoprzestrzenne i interperso-
nalne). W dalszej propozycji kształtują obszar domu (nazywa-
ją części domu, pomieszczeń domowych, przedmioty, tworzą 
przymiotniki, budują zdania, używają czasu przeszłego) oraz 
podwórka, gdzie dziecko poznaje budowle, zwierzęta, rośliny. 

39  Tamże, s. 83.
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Następnie w programie RMD rozwijany jest obszar związany 
z placem zabaw (rozwijanie słownictwa związanego z zabawą, 
sprzętem, z umiejętnością dialogu z drugim człowiekiem), uli-
cą (rozpoznawanie pojazdów, kolorów, kształtów, odległości) 
i sklepem (rozwijanie słownictwa z towarami, czynnością robie-
nia zakupów, prowadzenia rozmowy). Autorzy zaznaczają, że 
program RMD można rozszerzać o inne obszary, na przykład 
przedszkole, szkoła, łąka, las czy ogród. Program jest więc pro-
gramem otwartym na nowe pomysły i propozycje, które indywi-
dualnie terapeuta może wprowadzać do sesji.

Zeszyt dziecka stanowi cenną pomoc dla terapeuty, w którym 
zgodnie z założeniami programu odnajdzie materiał słownikowy 
do ćwiczeń, natomiast w zeszycie terapeuty możemy zapisywać 
dokumentację własnej pracy. Stanowi on program indywidualny 
dla każdego dziecka.

Pomoce dydaktyczne pozwalają terapeucie organizować spo-
tkania w formie zabawy, podczas której realizuje swoje plany 
i zamierzenia względem dziecka. Można ich używać do kilku 
sesji. Jeśli nie odpowiadają terapeucie może je wymienić na swo-
je pomoce, na przykład zamiast makiety przedstawiającej ulicę, 
może zastosować dywan, na którym jest namalowana ulica. Pro-
gram nic na tym nie traci.

Program Rozwijanie Mowy Dziecka zachowuje budowę pro-
gramu Bricker, gdyż rozwija struktury typu: wykonawca – czyn-
ność – przedmiot oraz przekształcanie tych struktur. Podzielony 
jest również na dwie części. I część składa się z faz 1-14, nato-
miast II część z faz 15-43. Jest programem rozwijającym rozumie-
nie i mówienie, przeznaczonym dla dzieci w normie i z opóźnio-
nym rozwojem mowy. Możemy go realizować indywidualnie 
lub w małych grupach. RMD jest programem długotrwałym ze 
względu na stymulowanie dużego obszaru poznawczo-języko-
wego. Wybierając ten program do rozwijania mowy, terapeuta 
zaznajamia się z teorią w podręczniku, rozumie cel i treść dzia-
łań autorów. Ponadto ma gotowe scenariusze sesji tematycznych, 
podzielone na obszary, które może realizować w całości bądź 
parcjalnie. Sondy wstępne i kontrolne może realizować w opar-
ciu o testy autorstwa Zbigniewa Tarkowskiego.

Ostatnim programem przedstawianym przeze mnie jest „Pro-
gram stymulacji rozwoju językowego dzieci 6-letnich” Graży-
ny Krasowicz-Kupis z 2004 roku. Jest on wynikiem badań nad 
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związkiem czytania i pisania z umiejętnościami językowymi. 
Program poświęcony jest dzieciom 6-letnim i ma za zadanie 
przygotować dzieci do umiejętności czytania i pisania oraz rów-
nocześnie niweluje problemy językowe, które występują lub 
mogłyby wystąpić u tych dzieci. Może być również wykorzysty-
wany u dzieci w wieku przedszkolnym jako program profilak-
tyczny pod względem trudności w czytaniu i pisaniu oraz w te-
rapii dzieci starszych z dysleksją rozwojową. Powyższy program 
ma teoretyczne podstawy zaczerpnięte z neuropsychologiczne-
go programu terapii dysleksji według Bakkera, który stymuluje 
lewą półkulę mózgu przez kanał kinestetyczno-dotykowy oraz 
przez specyfikę ćwiczonych zadań40.

Autor programu w stymulacji rozwoju języka przyjmuje deduk-
cyjną metodę nauczania umiejętności, a więc od ogółu do szczegó-
łu. Jest to program nastawiony na intensywną stymulację języka, 
bowiem G. Krasowicz-Kupis proponuje tylko 12 sesji. Zatem pro-
gram jest bardzo krótki. Sesje terapeutyczne należy przeprowa-
dzać 2-3 razy w tygodniu w okresie od trzech do czterech tygodni. 
Czas jednego spotkania to 30 minut. Autor stosuje tutaj indywidu-
alizację, czyli czas sesji jest dostosowany do potrzeb i możliwości 
dziecka. G. Krasoicz-Kupis proponuje, aby każda sesja zawiera-
ła następujące elementy, a mianowicie: ćwiczenia relaksacyjne 
wstępne, które przygotują dziecko do dalszej pracy, ćwiczenia ma-
nualno-kinestetyczne, ćwiczenia językowe oraz ćwiczenia relaksa-
cyjne końcowe i nagrody za pracę na zajęciach41. Widzimy zatem, 
że ćwiczenia manualno-kinestetyczne i językowe są priorytetem 
w programie. Autor do ćwiczeń manualno-kinestetycznych zali-
cza takie ćwiczenia, które „polegają na rozpoznawaniu za pomocą 
czucia figur kreślonych na prawej dłoni oraz drobnych przedmio-
tów podawanych do prawej ręki bez kontroli wzroku”42. W zada-
niu pierwszym dziecko powinno rozpoznać figury na planszy na 
podstawie odczuć kinestetycznych, czyli terapeuta rysuje na dłoni 
dziecka poza jego wzrokiem figurę, a dziecko ma wskazać rysowa-
ną figurę na planszy. Nie musi jej nazwać. Autorka wykorzystuje 
w tym ćwiczeniu figury geometryczne. W zadaniu drugim dziec-

40  G. Krasowicz-Kupis, Rozwój świadomości języka dziecka. Teoria i praktyka, 
Lublin 2004, s. 145.

41  Tamże.
42  Tamże.
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ko musi rozpoznać drobne przedmioty podawane mu do prawej 
ręki bez kontroli wzroku. Dzieci badają te przedmioty wyłącznie 
przez dotyk, bez udziału wzroku i lewej ręki43.

Ćwiczenia językowe stosowane przez autora programu roz-
wijają świadomość językową dziecka w zakresie zdania, wyra-
zu i sylaby. W ćwiczeniach kształtujących świadomość zdania 
G. Krasowicz-Kupis w fazie wstępnej pokazuje dziecku trzy ob-
razki i do każdego wypowiada zdania. Jednocześnie informuje 
dziecko, że wypowiedź, którą usłyszało, jest zdaniem. W fazie 
właściwej autor, prezentując obrazki, opowiada ich treść kilkoma 
zdaniami. Zadaniem dziecka jest policzenie ilości zdań, następnie 
ilości słów. W ćwiczeniach początkowych autor sugeruje, żeby 
używać realnych przedmiotów do przeliczania, takich jak żetony, 
klocki lub inne rekwizyty44. W ćwiczeniach kształtujących świado-
mość słowa G. Krasowicz-Kupis dzieli zdania na słowa i porów-
nuje je ze względu na długość. W fazie wstępnej pokazuje trzy 
obrazki i nazywa przedmioty na nich występujące. Komentuje 
analogicznie, jak w poprzedniej umiejętności, czyli że powiedzia-
ła słowo. W fazie właściwej dzieci określają liczbę słów, które sły-
szą w zdaniu opisującym obrazek. W tej części również można 
wykorzystywać przedmioty do przeliczania wyrazów45. Zadaniem 
o wyższym stopniu trudności, które wprowadza autor programu 
jest określanie ilości słów w zdaniu bez pomocy obrazka. Następ-
nym zadaniem dla dziecka po opanowaniu powyższych umiejęt-
ności jest porównywanie długości słów. G. Krasowicz-Kupis po-
daje dziecku słowo i określa je, czy jest ono długie, czy krótkie. 
W części właściwej dziecko porównuje 24 pary słów46. Ćwiczenia 
w dostrzeganiu podobieństw słów polegają na rozróżnianiu ry-
mów i aliteracji, czyli wyrazów podobnych do siebie w części na-
głosu. Ćwiczenia dobierania rymowanych nazw na podstawie ob-
razków polegają na dobraniu przez dziecko do obrazka drugiego 
obrazka, który się z nim rymuje, na przykład mak – rak47. W po-
dobny sposób autor wykonuje ćwiczenia na tworzenie rymów 
w kontekście zdaniowym. W tym ćwiczeniu można czytać dziec-

43  Tamże, s. 146.
44  Tamże.
45  Tamże.
46  Tamże, s. 147.
47  Tamże.
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ku wiersz bez ostatniego wyrazu w wersie, a zadaniem dziecka 
jest podawanie odpowiedniego wyrazu. Najtrudniejszym zada-
niem dla dziecka jest ćwiczenie tworzenia rymów do słów w izo-
lacji. Dziecko ma za zadanie podać rymy do słów, które usłyszy 
od terapeuty48. Ćwiczenia dotyczące aliteracji składają się z zadań 
na dobieranie aliteracji do obrazka i tworzenie aliteracji do słów 
podawanych w izolacji. Te pierwsze są wykonywane tak samo, 
jak w przypadku rymów, drugie natomiast polega na podawaniu 
słowa przez dziecko, które będzie tak samo się zaczynało, jak sło-
wo podane przez terapeutę. Ostatnią grupę zadań w programie 
stanowią ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej. W ćwiczeniach 
syntezy dziecko ma za zadanie powiedzieć słowo, które usłyszało 
od terapeuty. Terapeuta wypowiada wyraz podzielony na sylaby. 
Wersją trudniejszą jest stosowanie trudniejszych i dłuższych wy-
razów. W ćwiczeniach analizy dziecko samodzielnie dzieli wyraz 
na sylaby, może wspierać się ruchem lub przedmiotami. Pierwsze 
próby mogą być uzupełnione obrazkiem49.

Propozycja przedstawiana przez autora jest niezwykle cie-
kawa nie tylko dla terapeutów mowy, ale również może być 
wykorzystywana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
i nauczycieli języka polskiego na lekcjach i wszelkich zajęciach 
pozalekcyjnych.

Przy konstruowaniu programu nauczania języka należy 
uwzględnić formy kształtowania tego procesu, jak i funkcje ję-
zykowe przewidziane do realizacji. Program idealny powinien 
obejmować wszystkie formy i funkcje języka. Dziecko poddawa-
ne stymulacji musi stać się kompetentnym użytkownikiem języ-
ka, a więc musi posługiwać się językiem ludzi dorosłych. Przy-
datny program rozwijający mowę ma na celu osiągnięcie przez 
dziecko efektu końcowego, czyli dobrej sprawności lingwistycz-
nej i komunikacyjnej. Twórcy programów stymulujących język 
stosują różne sposoby oddziaływań terapeutycznych, a miano-
wicie tworzą programy przeznaczone dla dzieci, u których za-
uważa się brak jakichkolwiek umiejętności werbalnych.

48  Tamże, s. 147.
49  Tamże.
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Autorka opisuje możliwości wspierania rozwoju mo-
wy dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, wska-
zuje na rolę rodziców i logopedy. Analizując czynniki 
zaangażowane w rozwój, jak również sytuacje będące 
wynikiem życia rodzinnego, autorka formułuje dokład-
ne wskazówki dla rodziców, w jaki sposób stymulować 
rozwój mowy dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy.
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Streszczenie

SummaryThe author describes possibilities of furtherance of 
the speech acquisition by children with hereditary spe-
ech impediments, evidences the part of parents and 
the speech therapist. Having analyzed factors affecting 
the speech acquisition, the author formulates detailed 
instructions for the parents as to how to stimulate the 
speech acquisition by small children with a speech impe-
diment in different situation.

„Mowa (i inne formy reprezentacji) otwiera drzwi,  
które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte”1

1  B.J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, tłum. 
M. Babich, Warszawa 1998, s. 76.
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Wstęp

Szczególną rolę pełni mowa w życiu dziecka, gdyż z jednej 
strony jest efektem rozwoju, z drugiej zaś strony ważnym ele-
mentem progresji wielu funkcji2. Dzieci urodzone z różnymi 
wadami rozwojowymi znajdują się w grupie ryzyka zaburzeń 
mowy. Antycypując rodzaj możliwych zaburzeń tego typu, 
specjaliści mogą podejmować wczesne działania stymulujące, 
wspierające i korygujące. Zaburzenia w rozwoju mowy mogą 
towarzyszyć dzieciom, u których występują urazy okołoporo-
dowe, upośledzone umysłowo, niedosłuch, mózgowe porażenie 
dziecięce, różnorodne wady rozwojowe, nieprawidłowości ana-
tomiczne w obrębie narządu żucia (np. różnorodne wady roz-
wojowe twarzoczaszki), makroglosja, ankyloglosja, dysfunkcje 
oddychania, ssania, połykania, żucia itp. Jednakże istnieją całe 
grupy dzieci, które nie rodzą się z widocznymi przy urodzeniu 
wadami i dysfunkcjami. Stąd konieczność wczesnej obserwacji 
rozwoju wszystkich dzieci, gdyż w ten sposób można rozpo-
znać także te, u których istnieje zagrożenie autyzmem, zespołem 
Aspergera, ADHD itp.

Celem przestawionego opracowania są rozważania dotyczące 
roli i miejsca rodziny oraz logopedy we wczesnym podejmowa-
niu różnorodnych działań stymulujących, wspierających i kory-
gujących. Istotną rolę w takich oddziaływaniach ma do spełnie-
nia rodzina, która jest podstawowym i najbardziej naturalnym 
środowiskiem życia małego dziecka.

Rozwój mowy wpleciony jest w różnorodne działania małe-
go dziecka, w szczególności w rozwój poznawczy, jak również 
w komunikację3. W ujęciu S. Grabiasa mowa to „zespół czynności, 
jakie przy udziale języka wykonuje człowiek, poznając rzeczy-
wistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia 
społecznego”4. Autor wskazuje jednocześnie, że „mowa = układ 

2  M. Grochowalska, Gestykulacja i mowa. O niewerbalnym komunikowaniu się 
dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2002, s. 10.

3  M. Knapp, J. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 
Wrocław 2000, s. 5-594; B. Kaczmarek, Pozajęzykowe aspekty porozumiewania się, 
w: Komunikacja-mowa-język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej, red. E.M. Minczakiewicz, Kraków 2001, s. 19-25.

4  S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia. „Audiofonologia” 1997, t. X, s. 10.
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kompetencji i sposobów realizowania wypowiedzi językowych”5. 
To ważne ujęcie sprawia, że przedmiotem wczesnej interwencji 
logopedycznej staje się zarówno rozwój kompetencji (czyli pew-
nej wiedzy o języku, komunikacji), jak i rozwój sprawności (czyli 
indywidualnych sposobów realizowania kompetencji).

Zwróćmy uwagę, że po pierwsze człowiek nie rodzi się 
z umiejętnością mówienia i rozumienia, ale stopniowo nabywa 
te umiejętności pod wpływem obcowania z drugim człowiekiem, 
a szczególnym zjawiskiem zaangażowanym w ten rozwój są róż-
nego rodzaju realizacje o charakterze naprzemiennym, w tym 
dialog. Mowa rozwija się w sposób stadialny, a szczególnie waż-
nymi okresami w tym procesie są pierwsze lata życia dziecka. 
W tym czasie bowiem tworzone są podwaliny postaw komuni-
kacyjnych, mechaniczna baza wykonawczej strony uzusu języko-
wego itd.

Oznaki przemian rozwojowych można analizować z perspek-
tywy tempa, rytmu i istoty zmian, co oznacza, że przejawy roz-
wojowe mają charakter ilościowy i jakościowy6. Do czynników 
uważanych za istotne dla rozwoju mowy uznaje się uwarunko-
wania biologiczne, społeczne i psychologiczne. Jednakże ich wy-
stępowanie nie oznacza sumy czynników, ale raczej ich kumu-
lację7. Mówiąc o stymulacji, wspieraniu i korygowaniu rozwoju 
mowy należy odnosić się nie tylko do czasu po urodzeniu, ale 
także brać pod uwagę okres prenatalny8.

Komentując rozwój mowy, S. Grabias pisze: „Człowiek, ob-
darzony określonymi sprawnościami biologicznymi, zdobywa 
kompetencje od grupy społecznej, w której się pojawił i w której 
przychodzi mu wyrastać. Tajemnicą języka i językowej komuni-
kacji pozostaje fakt, że istoty owych bytów psychicznych nie da 
się sprowadzić do sumy warunkujących je czynników (procesów 

5  Tamże, s. 14.
6  Zob. omówienie tego zagadnienia w książce D. Pluta-Wojciechowska, Mowa 

dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków 2011, s. 182-188, s. 231-236.
7  S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, dz. cyt., s. 32.
8  Por. D. Pluta-Wojciechowska, Dziecko w łonie matki a wczesna interwencja, w: 

Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej, red. B. Cyl, Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna Piekary Śląskie 2005, s. 42-48; D. Pluta-Wojciechowska, Urodzę 
dziecko z rozszczepem, czyli o filozofii wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku 
dzieci z rozszczepem podniebienia, „Logopedia” 2006, 35, s. 125-142.
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biologicznych i społecznych). Są one ich kumulacją”9. Można za-
tem przyjąć, że także trudności w kształtowaniu się mowy zale-
żą nie tylko od istoty i natężenia czynników naruszających na-
turalny model jej przyswajania, ale także od ich dynamicznych 
sprzężeń. Zgodnie z kognitywną tezą nie są one zatem sumą tych 
czynników (czynniki niekorzystne wchodzą także w interakcję 
z czynnikami korzystnymi), ale stają się nową jakością.

Najpierw jednak należy rozwiać pewne mity
Na temat ontogenezy mowy dzieci z zaburzeniami w rozwoju 

krąży wiele mitów. Jak wynika z moich doświadczeń, do często 
spotykanych opinii należą następujące10:
 	 rozwijającemu się dziecku nie należy pomagać, bo wyrośnie 

na człowieka niesamodzielnego;
 	 gdy dziecko pójdzie do przedszkola, to nauczy się mówić;
 	 tzw. „kąpiel słowna” jest najlepszym sposobem stymulowania 

rozwoju mowy;
 	 dziecko z rozszczepem (ale także z inną wadą w obrębie twa-

rzoczaszki) powinno zostać objęte opieką logopedyczną po 
wykonaniu operacji chirurgicznych, po zakończeniu leczenia 
ortodontycznego, laryngologicznego;

 	 dziecko niemówiące albo mówiące nieprawidłowo należy od 
razu uczyć wypowiadania słowa;

 	 terapia logopedyczna powinna się rozpocząć, gdy stwierdzi 
się u dziecka opóźniony rozwój mowy, który można rozpo-
znać około 3 roku życia;

 	 dziecku z wadą należy ustępować, ponieważ jest takie „biedne”.
Co jest jednak niekorzystnego w owych opiniach? Jeżeli owe 

mity zostaną przyjęte jako zdania prawdziwe, to taka sytuacja 
może skutkować brakiem lub opóźnieniem pomocy dziecku z za-
burzeniami w rozwoju mowy albo też podjęciem terapii nie dość 
adekwatnej do zaburzenia i mało efektywnej. Obszerną polemikę 
z wymienionymi opiniami przedstawiłam w innym opracowa-
niu11. Jednakże warto w tym miejscu wskazać na konkluzję, która 
wynika z analizy poszczególnych, wyżej wymienionych opinii, 

9  S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, dz. cyt., s. 32.
10  O wyróżnionych mitach pisałam obszernie w książce Mowa dzieci z rozsz-

czepem wargi i podniebienia, dz. cyt., s. 201-217.
11  D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, 

dz. cyt., s. 201-217. 
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zawierającą wiedzę płynącą z rozwoju mowy, w tym znaczenia 
konstruowania przedpola przyswajania mowy (będzie o nim 
mowa poniżej).

Odmienność postaw, a zatem i działań związanych z przed-
stawionymi mitami w porównaniu do postulowanych postaw 
i działań w sposób ogólny opisują poniższe antynomie. Przyjmu-
ją one następującą postać12:
 	 od pozostawiania dziecka samemu sobie do prawdziwego by-

cia z dzieckiem, obcowania z jego emocjami, intencjami, umy-
słem przez różnego rodzaju relacje naprzemienne, głównie 
w rozmowie, co uwzględnia podmiotowe traktowanie dziec-
ka od urodzenia i wynika z uznania, że rozmowa jest niezbęd-
nym medium przyswajania języka;

 	 od monologu dorosłego do dziecka podczas tzw. „kąpieli 
słownej”13 do dialogu;

 	 od pozostawienia dziecka samemu sobie do promowania na-
śladownictwa i udzielania dziecku konstruktywnego wspar-
cia i współpracy;

 	 od uznania stymulacji w przedszkolu jako zastępnika terapii 
logopedycznej dla dzieci niemówiących do przyznania środo-
wisku przedszkolnemu uzupełniającej, ale niezwykle ważnej 
roli w terapii logopedycznej;

 	 od uznania, że pierwsze słowo pojawia się znikąd, do uzna-
nia znaczenia rozwoju przedjęzykowego, odbywającego się od 
urodzenia w obrębie różnych funkcji albo inaczej – od biernego 
czekania na pierwsze słowo do konstruowania przedpola uru-
chamiającego różne funkcje prowadzące do jego wymówienia;

 	 od uczenia dźwiękowych etykiet słów do uczenia uwzględ-
niającego sekwencję intencja-konceptualizacja-symbolizacja 
i realizacja14;

12  Tamże.
13  Zob. komentarz na ten temat w dalszej części opracowania.
14  Takie ujęcie zagadnienia koresponduje z podstawowymi tezami lingwi-

styki kognitywnej w ujęciu R. Langackera. Zob. R. Langacker, Wstęp do grama-
tyki kognitywnej, w: Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, red. W. Kubiń-
ski, R. Kalisz, E. Modrzejewska, Gdańsk 1998, s. 28-79; R. Langacker, Wykłady 
z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993, Lublin 1995; R. Lan-
gacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 2001; R. Langacker, Model dyna-
miczny oparty na uzusie językowym, w: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa 
kognitywnego, red. E. Dąbrowska, W. Kubiński, Kraków 2003, s. 30-117. 
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 	 od czekania z pomocą dziecku z wadą, np. z rozszczepem 
do czasu operacji chirurgicznej do podejmowania wczesnych 
działań stymulujących, wspierających i korekcyjnych;

 	 od politowania i rozpieszczania do traktowania dziecka jako 
podmiotu zmagającego się z trudną sytuacją i niesienia mu 
konstruktywnej pomocy.

Wdrażanie dziecka do dialogu od urodzenia

Szczególną uwagę pragnę zwrócić na tzw. „kąpiel słowną”, 
którą można rozumieć jako monolog dorosłego do dziecka. Do-
rosły mówi, a dziecko słucha. Wypowiedź dorosłego przypo-
mina zatem wykład, prelekcję. W takiej relacji dziecko staje się 
jedynie odbiorcą. Jednakże w rozwoju mowy istotne jest rozwi-
janie postaw nie tylko odbiorcy, ale także, a może szczególnie – 
nadawcy. Dla kształtowania takich postaw konieczny jest dialog 
z dzieckiem, a nie tylko monolog dorosłego (chociaż i ta forma 
jest potrzebna), który przypomina wykład. A zatem od urodze-
nia dziecko powinno brać udział w różnego rodzaju relacjach 
naprzemiennych, które mogą dotyczyć nie tylko słowa, ale także 
gestu, dotyku, głosu, emocji. Różnorodne relacje naprzemienne 
dorosłego z dzieckiem przechodzą zatem przeobrażenie. Przyj-
muje ono formę od bycia „twarzą w twarz” i odczytywania emo-
cji do słowa.

Na temat znaczenia kształtowania od urodzenia postaw od-
biorcy i nadawcy albo inaczej postaw, które można nazwać raz 
ja do Ciebie, a potem Ty do mnie, pisze B. Rocławski15, S. Milew-
ski16. S. Szuman, na którego powołuje się S. Milewski, wskazy-
wał, że z niemowlęciem trzeba rozmawiać, pomimo że nie rozu-
mie ono treści kierowanych do niego słów17.

Jak zatem rozmawiać z niemowlęciem? B. Rocławski, komen-
tując to zagadnienie, wskazuje na znaczenie pewnych świado-

15  B. Rocławski, Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku nie-
mowlęcym, w: Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Zakład Logope-
dii UG, Gdańsk 1991, s. 85-89.

16  S. Milewski, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt, Gdańsk 2004, s. 9,  
27-28. 

17  Por. tamże, s. 9. 
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mych lub mniej świadomych zachowań matek. Polegają one na 
tym, że matki za pomocą różnych kanałów próbują postawy od-
biorcy i nadawcy u dzieci kształtować, wykorzystując takie moż-
liwości jak dotyk, wzrok, słuch, ruch, głos. Najważniejszym celem 
działań matki jest wywołanie określonych reakcji mimicznych, 
ruchowych, dotykowych, głosowych18. Dorosły w kontakcie 
z niemowlęciem powinien w taki sposób prowadzić „rozmowę”, 
aby podkreślać pewne cechy bodźców werbalnych. Oznacza to 
modulowanie głosu, zwolnienie tempa, zwiększenie liczby pauz, 
wydłużenie samogłosek, obecność nieuświadomionych rymów 
i rytmizacji19, mówienie „większymi głoskami” (czyli odpowied-
nio głośno, wyraźnie, dobitnie), eksponowanie cech danego języ-
ka. Ważne jest także wprowadzanie różnych wypowiedzi w tok 
codziennego bycia z dzieckiem (w szczególności zaś w powta-
rzające się czynności, np. kąpiel, karmienie, ubieranie dziecka), 
ale z uwzględnieniem naprzemienności. Oznacza to konieczność 
kontrolowania uwagi dziecka i zmian wypowiedzi na podstawie 
wskaźników jego uwagi, sprawdzania reakcji dziecka na czynno-
ści dorosłego, zmiany postępowania rodziców w zależności od 
obserwowanych zachowań dziecka podczas np. kąpieli, karmie-
nia, a zatem wykorzystanie naprzemienności. S. Milewski wska-
zuje, że mowa dorosłych kierowana do niemowląt z początku 
charakteryzuje się melodyjnością, zwolnieniem tempa, zwięk-
szeniem liczby pauz, wydłużeniem samogłosek, obecnością nie-
uświadomionych rymów i rytmizacji20.

Kto jednak rozpoczyna i kończy przedstawione relacje na-
przemienne? Dorosły czy dziecko? S. Milewski pisze na ten te-
mat: „W kontakcie dorosły – dziecko wygaszanie kontaktu (nie-
świadome) należy przypisać właśnie dziecku. Dorosły czyni 
wszystko (kanał wzrokowy, dotykowy, głosowy), by nawiąza-
ny kontakt podtrzymywać najdłużej”. Co ważne, autor zwraca 
uwagę na różne możliwości „odpowiadania” niemowlęcia na 
kierowaną do niego mowę21. Rozpoczynanie relacji typu naprze-

18  Por. B. Rocławski, Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku 
niemowlęcym, w: Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Zakład Logo-
pedii UG, Gdańsk 1991, s. 87-88.

19  Por. S. Milewski, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt, dz. cyt., s. 27-28.
20  Por. tamże, s. 27-28.
21  Por. tamże.
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miennego może być zainicjowane zarówno przez dziecko, jak 
i dorosłego. Istotne jest to, aby taką relację podtrzymać.

Można zatem powiedzieć, że dziecku potrzebna jest „kąpiel 
kulturowa”, która oznacza o wiele więcej niż przemawianie do-
rosłego do dziecka, chociaż i takie zachowania są potrzebne. Ką-
piel kulturowa obejmuje nie tylko obcowanie z mową poprzez 
słuchanie, ale także wdrażanie do dialogu, metod kulturowego 
uczenia się (które w pierwszym rzędzie obejmują naśladowanie), 
jak również obcowanie z drugim człowiekiem, jego intencjami 
i umysłem podczas pola wspólnej uwagi i rozmowy, wdrażanie 
do udziału w różnych zwyczajach i obrzędach, pracach itd. To 
jednak tylko wybrane elementy tzw. kąpieli kulturowej22.

O niektórych podstawach oddziaływań na dziecko w rodzinie

Można rozważać różne sytuacje, w których bierze udział małe 
dziecko i zastanawiać się nad możliwościami wykorzystania ich 
do stymulacji, wspierania i korekcji rozwoju. Są to na przykład ką-
piel, jedzenie, ubieranie, rozbieranie, spacer, noszenie na rękach, 
obserwowanie przez dziecko czynności dorosłych, spotkania to-
warzyskie, wizyta u lekarza, zasypianie. W różnych programach 
wczesnej interwencji zwraca się uwagę na rodzinę, upatrując 
w niej najważniejszy czynnik pomocy dziecku z zaburzeniami 
w rozwoju. Rodzina jest bowiem nie tylko najbardziej naturalną 
grupą społeczną, w której żyje dziecko, ale także środowiskiem, 
które oddziałuje na małego człowieka najdłużej i od urodzenia 
(a nawet wcześniej). Na ten temat dobitnie piszą M. Przetacznik-
-Gierowska i Z. Włodarski23. Reasumując, można powiedzieć, że 
takie cechy środowiska rodzinnego, jak: naturalność i codzienność 
oddziaływań, możliwość wpływania na różne sfery życia dziecka, 

22  Zob. M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 2002; 
a także rozważania zawarte w opracowaniu D. Pluta-Wojciechowska, Mowa 
dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, dz. cyt., s. 201-217. 

23  M. Przetacznik-Gierowska i Z. Włodarski piszą: „Wychowanie w rodzinie 
jako podstawowej komórce, a zarazem instytucji życia społecznego ma charak-
ter naturalny, gdyż oddziałuje na aktywność dziecka, jego osobowość i rozwój 
psychiczny we wszystkich jego sferach w różnorodnych sytuacjach życia co-
dziennego”(M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza. 
Część druga, Warszawa 1994, s. 145).



Rola rodziców i logopedy we wspieraniu rozwoju mowy       221

wykorzystanie różnorodnych i pojawiających się często sponta-
nicznie sytuacji dnia codziennego w celu stymulowania, wspie-
rania i korygowania rozwoju są szczególnie cenne w przypadku 
wykorzystania rodziny do wczesnej interwencji w przypadku 
dziecka chorego i z zaburzeniami w rozwoju. W takim ujęciu lo-
gopeda staje się szczególnie ważną osobą dla rodziny dziecka, 
gdyż ukierunkowuje jej oddziaływania skierowane na dziecko. Co 
więcej, wiele działań można już podjąć w przypadku stwierdzenia 
wady u nienarodzonego dziecka, które jest w łonie matki24.

Zagadnienie, którym zajmuję się od prawie 25 lat, to zaburze-
nia w rozwoju mowy, które towarzyszą m.in. dzieciom z różny-
mi wadami rozwojowymi twarzoczaszki. Obraz zaburzeń ana-
tomicznych i dysfunkcji biologicznych25, jakie towarzyszą tym 
dzieciom od urodzenia, jest przedmiotem opracowań tworzo-
nych przez różnych specjalistów. Przeprowadzone ostatnio ba-
dania rozwoju mowy tej grupy dzieci26 skłaniają do refleksji, po-
nieważ zaburzenia w rozwoju mowy występują bardzo wcześnie 
i polegają nie tylko na deformacjach głosek.

W stosunku do dzieci z zaburzeniami w rozwoju należy bar-
dzo wcześnie podejmować różne działania stymulujące, wspiera-

24  E. Stecko, Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie 
logopedyczne, Warszawa 2002; E. Stecko, Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logo-
pedycznej dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, w: II Konferencja Robocza –  
rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Zofia Dudkiewicz, Warszawa 
1996, s. 38-44; E. Stecko, Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziecka 
z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, w: II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy. 
Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Warszawa 1994, s. 38-44; K. Gol-
ding-Kushner, Therapy Techniques for Cleft Palate Speech & Related Discorders. SIN-
GULAR THOMSON LEARNING, Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, 
United Kingdom, United States 2001; D. Pluta-Wojciechowska Dziecko w łonie 
matki a wczesna interwencja, dz. cyt.; D. Pluta-Wojciechowska, Urodzę dziecko z roz-
szczepem, czyli o filozofii wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z roz-
szczepem podniebienia, dz. cyt.; T. Roszkowski, Rozpoznawanie wad płodu, „Nowa 
Klinika” 1998, vol. 5, 1, s. 33-41; M. Jonse, Prenatal diagnosis of cleft lip and palate: 
Experiences In Southem Kalifornia,, „Cleft Palate-Craniofac. J.” 1999, 36, s. 107-109; 
Z. Blumenfeld in., The early prenatal diagnosis of cleft lip and the decision – making 
process, „Cleft Palate-Craniofac. J.” 1999, 36, s. 105-107. 

25  D. Pluta-Wojciechowska, Komunikacja dzieci z rozszczepem podniebienia z perspek-
tywy kodu językowego, parajęzykowego i niejęzykowego, w: Media wobec wielorakich potrzeb 
dziecka, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Biblioteka „The New Educational Review”, 
Toruń 2005, s. 145-162; D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi 
i podniebienia, dz. cyt.

26  D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, dz. cyt.
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jące i korygujące. Należy jednak wyjaśnić, na czym polega istota 
tych działań. Stymulowanie należy rozumieć jako pobudzanie 
do rozwoju. Istotą tych działań jest sprowokowanie wystąpienia 
pewnych zjawisk i procesów. Z kolei wspomaganie lub wspie-
ranie rozwoju to podejmowanie działań mających na celu pod-
trzymywanie i intensyfikowanie pojawiających się w sposób na-
turalny i spontaniczny, korzystnych z punktu widzenia rozwoju 
mowy zjawisk. Można powiedzieć, że wspieranie to rodzaj pod-
pory, która w różny sposób umożliwia podtrzymywanie korzyst-
nych procesów. Działania korygujące mają na celu likwidację lub 
osłabianie siły oddziaływania cech niepożądanych w różnych 
obszarach funkcjonowania dziecka, a determinujących rozwój 
mowy. Jednakże w praktyce wiele działań wpływających na tem-
po, intensywność i jakość rozwoju przeplata się wzajemnie.

Jedną z psychologicznych podstaw tworzenia zadań i ćwiczeń 
stymulujących oraz wspierających, a także korygujących jest 
uwzględnianie sfery najbliższego rozwoju. Zadania, które mają 
stymulować i rozwijać dziecko w różnych zakresach są określa-
ne na podstawie diagnozy opartej o periodyzację rozwoju danej 
funkcji. Warto jednak zwrócić uwagę, że dla projektowania tera-
pii istotna jest sekwencja pojawiających się zmian rozwojowych, 
a nie ich bezwzględny czas występowania. Istotę zadania rozwi-
jającego (jego poziom trudności) można określić na podstawie 
następującego algorytmu:
 	 określenie poziomu rozwoju danej funkcji, w tym również 

opis występujących odmienności od modelu normatywnego;
 	 określenie rodzaju zadania przeznaczonego do pracy z dziec-

kiem przez ustalenie jego poziomu na podstawie pewnej pró-
by; podczas jej przeprowadzania dorosły pomaga dziecku 
w rozmaity sposób27, dążąc do tego, aby dziecko z jego pomo-
cą rozwiązało postawiony problem; takie zadania gwarantują 
wpływ stymulujący, wspierający lub nawet korygujący.
Koniecznie należy podkreślić, że nie można proponować 

dziecku zadań, których nie jest ono w stanie wykonać samo lub 
bez pomocy dorosłego. Dobieranie zadań w opisany sposób 
uwzględnia sferę najbliższego rozwoju, co ma związek z koncep-

27  Pomoc może przyjąć różną formę: masaż logopedyczny, formowanie 
kształtu warg, domykanie warg, ucisk nozdrzy, podniesienie języka za pomo-
cą szpatułki, poprowadzenie ręki dziecka do obrazka, podpowiedzenie odpo-
wiedniego słowa itp.
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cją L. Wygotskiego28. Badając rozwój, autor opisuje go na podstawie 
dwóch wskaźników, a mianowicie: poziomu aktualnego rozwoju 
i sfery najbliższego rozwoju. Zgodnie z ujęciem autora, poziom 
aktualnego rozwoju uwzględnia pułap, który dotyczy zadań do-
stępnych dziecku w sposób samodzielny, bez pomocy dorosłego. 
Obejmuje on zatem etapy, których rozwój został już zakończony. 
Inaczej jest w przypadku poziomu najbliższego rozwoju. Określa 
on przestrzeń najbliższych zmian i ma kluczowe znaczenie pod-
czas terapii, gdyż pozwala na pewną prognozę. Sfera najbliższe-
go rozwoju jest związana z zadaniami, które są dostępne dziecku 
z różnorodną pomocą dorosłego. A zatem kluczowym momentem 
jest wyznaczenie w terapii tych dwóch poziomów, gdyż – jak pi-
sze L. Wygotski – „To, co dzisiaj dziecko potrafi robić we współ-
pracy i pod kierunkiem, jutro zdoła zrobić samodzielnie”29.

Podobne ujęcie zagadnienia, chociaż z wykorzystaniem in-
nych terminów, prezentuje M. Tomasello. Autor pisze, że wspie-
ranie rozwoju małego dziecka jest naturalnym sposobem udzie-
lania mu pomocy30.

Istotną rolę w pomocy małym dzieciom w nabywaniu umie-
jętności posługiwania się językiem odgrywają rodzice. Oni bo-
wiem stwarzają najbardziej naturalne środowisko rozwoju i wy-
chowania, a zatem ciężar pracy nad prawidłowym rozwojem 
mowy w pierwszych latach życia niektórych dzieci często prze-
chyla się na dom rodzinny. Nie oznacza to, iż logopeda jest osobą 
mniej ważną. Logopeda pełni rolę kluczową, gdyż po przepro-
wadzeniu diagnozy udziela rodzicom na bieżąco odpowiedniego 
instruktażu, wskazówek oraz podejmuje różnorodne działania 
w stosunku do dziecka, także w stosunku do ich rodziców.

Główne obszary oddziaływań

Jeśli przyjmujemy, że rozwój mowy wpleciony jest w cało-
kształt rozwoju psychomotorycznego małego dziecka, w tym 
w różne czynności orofacjalne, a istotną rolę odgrywają także 

28  Por. L. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, 
red. A. Brzezińska, M. Marchow, Poznań 2002.

29  Tamże, s. 84.
30  Por. M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, dz. cyt. s. 110.
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postawy rodziców, to można wymienić kilka kluczowych obsza-
rów, które należy uwzględnić we wczesnej interwencji logope-
dycznej, mając na uwadze w szczególności rolę rodziców w tym 
procesie, a mianowicie:
 	 konstruowanie przedpola rozwoju mowy, w tym konstruowa-

nie przedpola artykulacji zgodnie z zaleceniami logopedy, co 
ma związek ze stymulowaniem rozwoju psychomotoryczne-
go poprzez wykorzystanie strategii związanej z przeprowa-
dzaniem zadań (ćwiczeń, zabaw) uwzględniających sferę naj-
bliższego rozwoju;

 	 stymulowanie, wspieranie i korygowanie rozwoju mowy;
 	 oddziaływanie na postawy i emocje rodziców, w tym zmiana 

postrzegania dziecka z wadą (np. z rozszczepem, z zespołem 
Downa itd.), jako dziecka, które oprócz wady ma szereg in-
nych, ważnych cech;

 	 rozwijanie różnych umiejętności rodziców, które sprzyjają 
rozwojowi dziecka, a są niezbędne w prowadzeniu wczesnej 
stymulacji, wspierania rozwoju i jego korekcji;

 	 edukowanie i informowanie rodziców na temat choroby dzieci 
i wady.

Konstruowanie przedpola rozwoju mowy,  
w tym konstruowanie przedpola artykulacji

Zadania związane ze wskazanymi obszarami wynikają 
z przyjęcia tezy, że rozwój mowy wpleciony jest w całokształt 
rozwoju dziecka. Mowa jest niezwykłą funkcją, ale wynikającą 
ze sprzężonego działania różnych funkcji i czynników. A za-
tem konstruowanie przedpola przyswajania mowy to podej-
mowanie odpowiednich działań stymulujących, wspierających 
i ewentualnie korygujących w obrębie różnych funkcji i czyn-
ników, od których progresja mowy jest zależna. W tworzeniu 
takiej bazy, przedpola można wyróżnić31:

31  W określeniu obszarów związanych z konstruowaniem przedpola przy-
swajania mowy korzystałam ze swojej książki Mowa dzieci z rozszczepem wargi 
i podniebienia, dz. cyt.; zob. także D. Pluta-Wojciechowska, Standard postępowania 
logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. „Logopedia” 
2008, nr 37, s. 175-205.
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 	 intensyfikowanie naturalnych procesów rozwojowych zwią-
zanych z rozwojem języka, a dotyczących w szczególności 
kulturowych metod jego nabywania i zasad komunikacji;

 	 intensyfikowanie procesów rozwojowych związanych z istot-
nym kontekstem przyswajania języka, dotyczącym rozwoju 
psychomotorycznego, zabawy i umiejętności społecznych;

 	 konstruowanie przedpola artykulacji, co ma związek z czu-
waniem nad rozwojem niewerbalnych czynności kompleksu 
ustno-twarzowego, w tym czynności prymarnych (czyli od-
dychania i przyjmowania pokarmów oraz picia), a także z tre-
ningiem słuchowym, rozwojem i treningiem tworzenia głosek 
wykorzystującym w różnym zakresie tor głosowo-artykula-
cyjny (zgodnie z ustaleniami wynikającymi z analizy rozwoju 
normatywnego), treningiem narządów mowy, co wraz z roz-
wojem innych funkcji prowadzi do wypowiedzenia głoski 
w wyrazie niosącym znaczenie, a także stworzy podwaliny do 
naturalnej i ustrukturalizowanej drogi uczenia się głosek;

 	 powiązanie oddziaływań logopedycznych z wielospecjali-
stycznym leczeniem dziecka z wadą rozwojową lub innym 
zaburzeniem;

 	 oddziaływanie psychologiczne związane z przeciwdziała-
niem nagłym i rozłożonym w czasie urazom psychicznym  
i/lub osłabianiem ich siły działania, co wiąże się z kształtowa-
niem takich cech emocjonalnych i społecznych, które przyczy-
nią się do likwidacji lub osłabienia intensywności czynników 
stygmatyzujących i autostygmatyzujących, które mogą – ale 
nie muszą – wystąpić w przyszłości u dziecka.

Sposób dobierania zadań i ćwiczeń dla dziecka

Podczas każdej wizyty małego dziecka z rodzicami u logope-
dy, specjalista powinien przedstawiać rodzicom sposób pracy 
z dzieckiem podczas wykonywania zadań związanych z rozwo-
jem różnych funkcji. Co więcej, koniecznie należy dostarczać im 
informacji na temat sfery najbliższego rozwoju poszczególnych 
funkcji, gdyż ułatwia to projektowanie zadań stymulujących, 
o czym była mowa powyżej. Zwróćmy zatem uwagę, że zasto-
sowanie opisanej metodologii sprawia, że dziecko jest w stanie 

Studia z logopedii – 15
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postawione mu nowe i czasami trudne zadania rozwiązać z po-
mocą dorosłego. Takie zadania wkraczają w sferę najbliższego 
rozwoju i stają się w ten sposób dla niego stymulujące.

Konstruowanie przedpola artykulacji

Dla rozwoju mowy istotny jest przebieg czynności biologicz-
nych w obrębie zespołu ustno-twarzowego, takich jak np. przyj-
mowanie pokarmów i oddychanie. Są to czynności wcześniejsze 
niż mowa, a zatem prymarne w stosunku do mowy, która jest 
czynnością do nich wtórną, sekundarną. A zatem, w trakcie ba-
dania logopeda ocenia zaangażowanie i funkcjonowanie narzą-
dów mowy w innych niż tworzenie dźwięków mowy czynno-
ściach. Czynności te mają w różnym zakresie związek, czasem 
bardzo skomplikowany i złożony, z rozwojem narządu żucia 
i mowy. Należą do nich:
 	 odruchowe reakcje oralne;
 	 oddychanie fizjologiczne oraz oddychanie podczas zwiększo-

nego wysiłku fizycznego i mówienia;
 	 przyjmowanie pokarmów i picie;
 	 odczuwanie w jamie ustnej takich doznań, jak faktura, smak 

i temperatura pokarmów, czyli sensoryka jamy ustnej;
 	 układanie głowy podczas snu, leżenia, noszenia na rękach 

i karmienia;
 	 autobadanie, autoeksperymentowanie i autozabawy orofacjalne;
 	 mimika twarzy (w tym obrazująca np. radość, smutek, złość, za-

ciekawienie, ale także zgrzytanie zębami, zaciskanie zębów);
 	 czynności związane z okazywaniem uczuć, np. pocałunek;
 	 czynności o charakterze fizjologicznym, często odruchowe np. 

ziewanie, kasłanie, chrapanie, kichanie, czkawka;
 	 uruchamiane w toku rozwoju (u niektórych dzieci) niekorzystne 

nawyki dotyczące narządu żucia, czyli tzw. parafunkcje, a w mo-
im ujęciu niepokarmowe ssanie, niepokarmowe ogryzanie32.

32  D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, 
dz. cyt.; D. Pluta-Wojciechowska, Standard postępowania logopedycznego w przy-
padku osób z rozszczepem wargi i podniebienia, dz. cyt.; zob. także komentarz na 
temat znaczenia dysfunkcji i parafunkcji, np.: P. Diedrich, Ortodoncja, tom II, 
wyd. I pol. red. A. Masztalerz, Wrocław 2000, s. 20; 105.
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Większość z wymienionych powyżej czynności jest przedmio-
tem badania logopedycznego, a także, w przypadku występo-
wania zaburzeń, następują odpowiednie działania stymulujące, 
wspierające lub korygujące. Głównymi metodami pracy z dziec-
kiem i rodzicami jest pokaz i instrukcja. Biorąc pod uwagę rodzaj 
występującej wady i rodzaj obserwowanych trudności, logopeda 
dopasowuje regulacje dotyczące np. sposobu karmienia, układa-
nia dziecka do snu, przebiegu oddychania itd., dopasowując je 
do indywidualnych możliwości dziecka. Zalecone sposoby po-
stępowania z dzieckiem powinny być wykonywane w domu, ale 
podstawą jest obserwacja ich przebiegu w gabinecie logopedy 
oraz instrukcja. Jednakże z praktyki wynika, że wskazane jest 
również, aby zastosowanie zalecanych przez logopedę działań 
odbywało się w jego obecności. Specjalista może bowiem na bie-
żąco obserwować i korygować postępowanie rodziców. Podob-
nie powinno być w przypadku wielu regulacji zalecanych przez 
logopedę.

Oddziaływania ukierunkowane na rodziców

Urodzenie dziecka z wadą rozwojową staje się dla niektórych 
rodzin sytuacją trudną, a nawet kryzysową. Uruchomione posta-
wy rodziców mogą w różnym stopniu wpływać na rozwój małe-
go dziecka. Oznacza to konieczność podejmowania działań, któ-
re z jednej strony będą modyfikować postawy i emocje rodziców, 
uczyć pewnych umiejętności (np. karmienia, sposobu dialogu 
z dzieckiem), z drugiej zaś wzbogacać ich wiedzę na temat przy-
czyn występujących zaburzeń oraz sposobów pomocy w domu 
rodzinnym dziecka. Formy takiej pomocy rodzicom mogą być 
różne, w tym następujące:
 	 indywidualna pomoc psychologiczna oraz edukacja rodzi-

ców, jak również informowanie o różnych formach pomocy 
dziecku z wadą i jego rodzinie;

 	 aktywny udział rodziców w zajęciach logopedycznych pro-
wadzonych przez logopedę z dzieckiem, co polega na tym, 
że rodzic staje się nie tylko obserwatorem zadań prowadzo-
nych z dzieckiem przez logopedę, ale także ich aktywnym 
uczestnikiem;
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 	 udział rodziców w organizowanych przez logopedę i psycho-
loga grupach wsparcia, które uwzględniają także przekazy-
wanie wiedzy na temat sposobów pomocy dziecku z wadą33.
Nie wszyscy rodzice dzieci z zaburzeniami w rozwoju potrze-

bują w jednakowym stopniu pomocy psychologicznej. Jednakże 
aktywny udział rodziców w zajęciach prowadzonych z dziec-
kiem przez logopedę umożliwia obserwację i modyfikowanie 
działań rodzica, a tym samym staje się jednym z pierwszych kro-
ków na drodze do zmiany jego postaw.

Zauważmy, że wyróżnione formy pracy z rodzicami uwzględ-
niają dwie odmienne sfery oddziaływań: postawy i emocje oraz 
wiedzę i umiejętności praktyczne. Kluczowa myśl, którą nale-
żałoby przekazać rodzicom dziecka z wadą rozwojową, brzmi 
następująco: Pamiętaj, że Twoje dziecko oprócz wady ma inne 
ważne cechy: jest aktywne, towarzyskie, pracowite, pogodne, 
ale także czasem uparte, leniwe itd. Niech wada rozwojowa nie 
przesłoni Ci innych cech dziecka. Stwierdzone nieprawidłowości 
rozwojowe są ważną, ale nie jedyną cechą dziecka. Ono po pro-
stu jest DZIECKIEM, a nie WADĄ! Wada jest jednym z atrybu-
tów dziecka, a nie jedynym34.

W swojej praktyce wykorzystuję dwie drogi, które mogą uła-
twić sprostaniu omawianemu zadaniu. Jedną z nich jest bieżą-
ca kontrola rozwoju psychomotorycznego dziecka i ukazywanie 
rodzicom jego postępów. Jeśli do wady np. rozszczepowej nie 
dołączy się inna, to postępy dziecka w rozwoju motoryki, ma-
nipulacji, rozwoju społecznym itd. stają się dobrym pretekstem, 
aby pokazać rodzicom, że ich dziecko jest podobne w różnych 
zakresach do innych dzieci oraz że w wielu sferach się wyróż-
nia, a nawet wyprzedza swoich kolegów; w innych zaś sferach 
konieczna jest pomoc dorosłych. W pracy z rodzicami istotny 
jest zatem kontekst, w jakim ukazujemy im zarówno sukcesy, jak 
i trudności dziecka.

Kolejnym sposobem ułatwiającym realizację zadania zwią-
zanego ze zmianą postaw rodziców jest zadawanie im pytań od 
najwcześniejszych tygodni życia małego człowieka. Pytania te 
mogą być następujące:

33  Na podstawie D. Pluta-Wojciechowska, Wspieranie rozwoju mowy dziecka 
w rodzinie, praca złożona do druku, Bielsko-Biała.

34  Por. tamże.
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 	 Co lubi robić Państwa dziecko po przebudzeniu?
 	 Jak reaguje na pieszczoty?
 	 Czy Wasze dziecko jest towarzyskie?
 	 Jak Wasze dziecko reaguje na kąpiel?
 	 Jak rozkładają się godziny snu i zabawy Waszego dziecka?
 	 Czy Wasze dziecko się złości? itd.

Zadawanie tych pytań powoduje zmianę „ujęcia sceny” 
i „oświetlenie”35, być może niedostrzeganych przez rodziców, 
różnych cech dziecka, jego aktywności, zachowań społecznych.

Na podstawie własnych doświadczeń związanych z pra-
cą z dziećmi z różnorodnymi wadami rozwojowymi, w tym 
w szczególności z dziećmi z rozszczepem wargi i podniebienia 
opracowałam podstawowe wskazówki na temat stymulacji roz-
woju mowy tych dzieci36. Wskazówki te przekazuję rodzicom 
dzieci, jednakże najważniejsza jest rozmowa z nimi i dopasowa-
nie poniższych zaleceń do aktualnej sytuacji dziecka, które jest 
niepowtarzalnym człowiekiem, a zatem wymaga dopasowanych 
do niego działań.

Wskazówki dla rodziców dotyczące stymulacji rozwoju mo-
wy dziecka z wadą twarzoczaszki37:
1. Pamiętaj, że twoje dziecko oprócz wady ma inne ważne cechy: 

np. jest aktywne, towarzyskie, pracowite, pogodne itd. Niech 
wada rozwojowa nie przesłoni Ci innych cech dziecka. Stwier-
dzone nieprawidłowości rozwojowe są ważną, ale nie jedyną 
cechą dziecka.

2. Najważniejszą zasadą w stymulacji rozwoju mowy jest reago-
wanie na wszelkie formy i sposoby kontaktu małego dziecka 
z dorosłym, począwszy od urodzenia; koniecznie wykorzystaj 
i wspieraj różne formy relacji naprzemiennych, które umożli-
wiają rozwijanie postaw komunikacyjnych.

35  Zob. np. R. Langacker, An Overview in Cognition and Grammar, w: Alterna-
tive Linguistics: Descriptive and Theoretical Modes, red. W.P. Davis. Amsterdam 
and Philadelphia: John Benjamins 1995, s. 153-212; za: E. Tabakowska, Grama-
tyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995, 
s. 59; R. Langacker: Viewing in Cognition and Grammar, w: Alternative Linguistics: 
Descriptive and Theoretical Modes, red. Philip W. Davis. Amsterdam and Philadel-
phia: John Benjamins 1995, s. 153-212.

36  Na podstawie D. Pluta-Wojciechowska, Wspieranie rozwoju mowy dziecka 
w rodzinie, dz. cyt.

37  Tamże.
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3. Od urodzenia oswajaj dziecko z dotykaniem twarzy oraz deli-
katnym zaciskaniem noska. Niech dotykowi twarzy towarzy-
szy twoje słowo – wierszyk, piosenka. Przyzwyczajenie dziec-
ka do dotyku twarzy może być pomocne w wykonywaniu 
masaży logopedycznych, które mogą być potrzebne twojemu  
dziecku.

4. Rozwijaj umiejętności naśladowania dziecka. To pomoże mu 
w przyszłości w naśladowaniu twojej mowy, naśladowaniu 
ruchów warg i języka, dmuchania.

5. Wykorzystuj znane ci wierszyki, wyliczanki, rymowanki i krót-
kie wierszyki do zabaw rytmiczno-ruchowych z dzieckiem.

6. Baw się z dzieckiem w mówienie prostych rymowanek, wyli-
czanek i wierszyków, do których dopasowujesz gesty podkre-
ślające rytm i gesty ukazujące treść wypowiedzi, np. Warzyła 
sroczka…, Biega, krzyczy pan Hilary...

7. Do stymulowania i wspierania rozwoju mowy wykorzystuj 
codzienne czynności związane z pielęgnacją, ubieraniem, kar-
mieniem, wychodzeniem na spacer itp. Opisuj dziecku to, co 
widzi i co robisz za pomocą krótkich wypowiedzeń. Mów to, 
co powiedziałoby dziecko, gdyby potrafiło mówić. Z począt-
ku mogą to być pojedyncze głoski i sylaby dźwiękonaśladow-
cze np. be, miau, hau itp. Z czasem będą to nazwy najbliższych 
osób i nazwy rzeczowników, do których dołączasz czasow-
nik, np. Mama je. Kotek pije. Chleb leży.

8. Zanim wykonasz jakąś czynności związaną z dzieckiem, np. 
kąpiel – mów o tym dziecku, dopasowując formę komunika-
cji do wieku dziecka (Mów: Będziemy robić am, am, Pójdziemy – 
pa pa), pokazuj mu różne atrybuty związane z daną czynnością, 
np. ulubioną zabawkę, którą dziecko bawi się podczas kąpieli, 
czapeczkę lub buciki przed wyjściem na spacer.

9. Opowiadaj dziecku o różnych przedmiotach i zjawiskach je 
otaczających w sposób melodyjny. Pamiętaj, że małe dziec-
ko wcześniej reaguje na melodię wypowiedzi niż na jej treść. 
A zatem opowiadaj całe historyjki, np. o misiu, modulując 
głos i jego natężenie.

10.  Śpiewaj dziecku piosenki według własnych pomysłów. Śpie-
waj mu o tym, że ma uszko, oko, nosek, ale także, że przyszła 
babcia i przyniosła kwiatki. Dzieci to lubią i chętnie słuchają. 
Nie martw się, że nie potrafisz śpiewać – dziecka to w ogóle 
nie interesuje. Dla niego ważne jest to, że ty śpiewasz!!!
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11.  Używaj zwrotów i gestów grzecznościowych oraz zachęcaj 
do ich używania dziecko, nawet gdy nie potrafi jeszcze mó-
wić – dziecko może wykonać gest oznaczający pa, pa, mniam-
-mniam, be.

12.  Gdy dziecko jest większe – rozwijaj podstawowe słownictwo 
obejmujące nazwy przedmiotów codziennego użytku, jedze-
nia, ubrań, zabawek, bliskich dziecku zwierząt, nazwy pod-
stawowych czynności. Jeśli dziecko nie potrafi wypowiedzieć 
nazwy przedmiotu – niech ten przedmiot pokaże, niech bawi 
się nim według własnych i twoich pomysłów.

13.  Oglądaj z dzieckiem filmy dostosowane do wieku i wsłuchuj-
cie się w słowa. Próbujcie naśladować ruchem i słowem, sylabą 
lub głoską zaobserwowane sytuacje, np. bum, bach, uuuu, ooo.

14.  Kup kasety z piosenkami dla dzieci i próbujcie do nich ma-
szerować lub klaskać, próbujcie je razem śpiewać lub insceni-
zować. Możesz to robić również tylko Ty, a dziecko uczest-
niczy w zabawie poprzez ruch, klaskanie, maszerowanie, 
potrząsanie grzechotką, czy po prostu kołysanie się na twoich 
kolanach.

15.  Opowiadaj dziecku proste wymyślone przez Ciebie historyjki 
na podstawie obrazków, nawet tych pojedynczych, a najlepiej 
wymyślaj historie, których bohaterami są ulubione zabawki 
dziecka lub obrazki. Z czasem o obrazku lub zabawce mów 
coraz więcej. Niech znane dziecku zabawki „wydają dźwięki, 
które ty wypowiadasz”.

16.  Czytaj lub opowiadaj dziecku bajki, ciekawe historyjki z twa-
rzą zwróconą do dziecka. Twoja twarz powinna być dobrze 
oświetlona, aby dziecko widziało dobrze twoje usta. Usta mo-
żesz malować na czerwono, bo małe dzieci w wieku niemow-
lęcym są szczególnie wrażliwe na ten kolor.

17.  Recytuj dziecku wiersze dla dzieci, śpiewaj mu proste piosen-
ki, nawet wiele razy ten sam tekst. Z czasem nie wymawiaj 
ostatniego słowa, może dziecko zacznie dopowiadać, to co po-
winno być na końcu zwrotki.

18.  Wykorzystuj do zabaw z dzieckiem tzw. zabawy paluszko-
we, np. Idzie kominiarz po drabinie… Sam/sama wymyślaj takie 
zabawy lub korzystaj z książeczek dla dzieci i ich rodziców38.

38  Ciekawe propozycje zabaw proponuje M. Bogdanowicz, Przytulanki, czy-
li wierszyki na dziecięce masażyki, Gdańsk 2003.
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19.  Używaj par wyrazów, które się rymują, np. koty i płoty, buty 
i luty, Jacek – placek. Dzieci to bardzo lubią i same zaczynają 
poszukiwać rymów.

20.  W wieku 2-3 lat zacznij bawić się z dzieckiem w rozpoznawa-
nie liter.

Zakończenie

Przedstawione powyżej ogólne wskazówki należy nie tylko 
przekazać rodzicom dziecka, ale także dokładnie je omówić i do-
stosować do indywidualnych cech i możliwości małego pacjenta. 
Oprócz tego, a może przede wszystkim, należy przeprowadzić 
obszerną wczesną diagnozę logopedyczną, która powinna być 
stale uaktualniana wraz z wiekiem i postępami dziecka, a także 
nowymi warunkami anatomiczno-czynnościowymi związanymi 
np. z leczeniem.

Można w tym miejscu apelować, aby takie osoby, jak pediatra, 
pedagog, psycholog i inni specjaliści zajmujący się małymi dzieć-
mi kierowali rodziców noworodków z grup ryzyka do logopedy 
zaraz po urodzeniu. Należy także postulować, aby nieodłącz-
nym kierunkiem pracy pediatry (ale także opiekuna w żłobku, 
wychowawcy w przedszkolu) było wczesne monitorowanie roz-
woju psychoruchowego nie tylko dzieci urodzonych z wadami, 
ale także tych, które przyszły na świat bez widocznych wad i za-
burzeń. Niektóre bowiem, nawet niewielkie, zaburzenia mogą 
pojawiać się dopiero w kilka tygodni, a nawet miesięcy po uro-
dzeniu, zwiastując przyszłe, znacznie większe zaburzenia w roz-
woju mowy. Nie wolno nam zatem lekceważyć nawet małych 
przejawów nieprawidłowego rozwoju obserwowanych bardzo 
wcześnie u małego dziecka.

Dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy rodzina jest miej-
scem oddziaływań w naturalnych sytuacjach dnia codziennego, 
które są ukierunkowane na stymulację, wspieranie i korygowa-
nie rozwoju, zgodnie z wynikami diagnozy logopedycznej. Lo-
gopeda ze względu na posiadane kompetencje pełni wiodącą 
rolę w określeniu kierunków wczesnych oddziaływań dotyczą-
cych rozwoju mowy. Realizacja wyznaczonych celów stymula-
cji, wspierania i korygowania rozwoju dziecka z zaburzeniami 
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wymaga umieszczania dziecka w naturalnych sytuacjach, które 
są tworzone podczas życia w jego rodzinie. Stąd rodzice dziecka 
są niezbędnymi osobami wprowadzania go w specjalnie aran-
żowane sytuacje lub wykorzystywania sytuacji pojawiających 
się spontanicznie w toku jedzenia, zabawy, spacerów, czynności 
pielęgnacyjnych itp.

Należy pamiętać, że ontogeneza człowieka jest nie tylko dłu-
ga, ale składa się z powiązanych z sobą ścieżek rozwoju indy-
widualnego i kulturowego. Koniecznie należy podkreślić, że 
od urodzenia te dwie ścieżki są z sobą nierozerwalnie splecio-
ne, a rozwój mowy jest efektem sprzężonego działania różnych 
czynników. Można powiedzieć, że powiązanie indywidualnych 
i kulturowych ścieżek rozwoju nie jest zwykłą sumą, ale, zgod-
nie z kognitywną tezą, całość wraz z wzajemnymi powiązania-
mi staje się nową jakością. W praktyce obserwuje się różnorod-
ne konfiguracje niedostatków wśród wymienianych czynników 
konstytuujących rozwój umiejętności posługiwania się językiem, 
a powodujących rozmaite zaburzenia w rozwoju mowy. Skłania 
to do uznania, że każdy z nich jest ważny oraz że może wchodzić 
w rozmaite sprzężenia z innymi.

Nabywanie umiejętności posługiwania się językiem, włącza-
nie dziecka w kulturę, zdobywanie pewnej samodzielności trwa 
długo w porównaniu ze zwierzętami. Ich młode dość szybko 
osiągają samodzielność i mogą sprawnie uczestniczyć w życiu 
dojrzałych osobników. Osiąganie przez dziecko umiejętności 
sprawnego posługiwania się językiem jest długie, jeśli porówna-
my je z ontogenezą zwierząt i czasem osiągania przez nie samo-
dzielności. Jednakże, jeśli zestawimy ogrom umiejętności, które 
małe dziecko musi zdobyć, aby mówić i rozumieć innych ludzi, 
to skonstatujemy, że ontogeneza człowieka jest jednak krótka. Co 
więcej, dzięki przekazowi kulturowemu, który jako proces za-
chodzi szybciej niż ewolucja biologiczna, dziecko ma możliwość 
korzystania z wiedzy i zdolności poprzednich pokoleń podczas 
ontogenezy. To niezwykłe zjawisko pozwala na zaoszczędzenie 
czasu małego człowieka. Może on czerpać z doświadczeń prze-
szłych pokoleń. Dostęp do wielu dóbr kultury wymaga jednak 
mowy. Nie wolno nam zatem marnować żadnego dnia dziec-
ka, w szczególności dziecka z zaburzeniami w rozwoju. Każde 
dziecko ma do tego prawo.



234 Danuta Pluta-Wojciechowska 

Bibliografia

Bogdanowicz M., Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, 
Gdańsk 2003.

Blumenfeld Z. i in., The early prenatal diagnosis of cleft lip and the 
decision – making process, „Cleft Palate-Craniofac. J.” 1999, 36.

Grabias S., Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10.
Golding-Kushner K., Therapy Techniques for Cleft Palate Speech & 

Related Discorders. SINGULAR THOMSON LEARNING, Au-
stralia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, 
United States 2001.

Grochowalska M., Gestykulacja i mowa. O niewerbalnym komuniko-
waniu się dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2002.

Jonse M., Prenatal diagnosis of cleft lip and palate: Experiences In So-
uthem Kalifornia „Cleft Palate- Craniofac. J.” 1999, 36.

Kaczmarek B., Pozajęzykowe aspekty porozumiewania się, w: Komu-
nikacja-mowa-język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej, red. E.M. Minczakiewicz, Kraków 
2001.

Knapp M., Hall J., Komunikacja niewerbalna w interakcjach między-
ludzkich, Wrocław, Wrocław 2000.

Langacker R., Wstęp do gramatyki kognitywnej, w: Językoznawstwo 
kognitywne. Wybór tekstów, red. W. Kubiński, R. Kalisz, E. Mo-
drzejewska, Gdańsk 1998.

Langacker R., Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wi-
słą, grudzień 1993, Lublin 1995.

Langacker R., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 2001.
Langacker R., Model dynamiczny oparty na uzusie językowym,  

w: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, red. 
E. Dąbrowska, W. Kubiński, Kraków 2003.

Langacker R., An Overview in Cognition and Grammar, w: Alterna-
tive Linguistics: Descriptive and Theoretical Modes, red. W.P. Da-
vis, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins 1995.

Langacker R., Viewing in Cognition and Grammar, w: Alternative 
Linguistics: Descriptive and Theoretical Modes, red. Philip W. Da-
vis, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins 1995.

Milewski S., Mowa dorosłych kierowana do niemowląt, Gdańsk 2004.
Diedrich P., Ortodoncja, tom II, wydanie I polskie, red. A. Maszta-

lerz, Wrocław 2000.



Rola rodziców i logopedy we wspieraniu rozwoju mowy       235

Pluta-Wojciechowska D., Dziecko w łonie matki a wczesna interwencja, 
w: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej, red. B. Cyl. Śląskie, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Piekary Śląskie 2005.

Pluta-Wojciechowska D., Urodzę dziecko z rozszczepem, czyli o filo-
zofii wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozsz-
czepem podniebienia, „Logopedia” 2006, nr 35.

Pluta-Wojciechowska D., Komunikacja dzieci z rozszczepem podnie-
bienia z perspektywy kodu językowego, parajęzykowego i niejęzy-
kowego, w: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, red. S. Jusz-
czyk, I. Polewczyk, Biblioteka „The New Educational Review”, 
Toruń 2005.

Pluta-Wojciechowska D., Standard postępowania logopedycznego 
w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia, „Logope-
dia” 2008, nr 37.

Pluta-Wojciechowska D., Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podnie-
bienia, Kraków 2011.

Pluta-Wojciechowska D., Wspieranie rozwoju mowy dziecka w rodzi-
nie, praca złożona do druku, Bielsko-Biała.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza. 
Część druga, Warszawa 1994.

Rocławski B., Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wie-
ku niemowlęcym, w: Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Ro-
cławski, Zakład Logopedii UG, Gdańsk 1991.

Roszkowski T., Rozpoznawanie wad płodu, „Nowa Klinika” 1998, 
vol. 5, 1.

Stecko E., Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postę-
powanie logopedyczne, Warszawa 1994.

Stecko E., Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziec-
ka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, w: II Konferencja Ro-
bocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, red.: 
Z. Dudkiewicz, Warszawa 1994.

Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do języko-
znawstwa kognitywnego, Kraków 1995.

Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 
2002.

Wadsworth B.J., Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziec-
ka, tłum. M. Babich, Warszawa 1998.

Wygotski L., Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorasta-
nie, red. A. Brzezińska, M. Marchow, Poznań 2002.





Artykuł prezentuje problematykę zaburzeń płyn-
ności mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Porusza 
zagadnienia związane z dokonywaniem diagnozy róż-
nicowej, która warunkuje zastosowanie odpowiedniej 
strategii logopedycznej. Badania pokazują, że wczesna 
interwencja w przypadku zaburzeń płynności mowy jest 
skuteczna. W artykule zaprezentowane zostały różne 
podejścia profilaktyczno-terapeutyczne rekomendowa-
ne w pracy z dziećmi z zaburzeniami płynności mowy.

Katarzyna Węsierska
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Streszczenie

SummaryThe article presents the subject of stuttering in pre-
school children. It brings up issues of differential diagno-
sis, which determines the best strategy in treatment. 
Research has shown that early intervention in fluency 
disorders is effective. The article presents different pre-
ventive-therapeutic approaches recommended to work 
on children who stutter.
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Ostatnie lata przyniosły wiele cennych informacji na temat 
problematyki jąkania wczesnodziecięcego. Obecnie coraz częściej 
akcentuje się potrzebę wczesnej interwencji wobec dzieci, które 
manifestują objawy zaburzeń płynności w mówieniu1. Również 
w Polsce na gruncie praktyki logopedycznej upowszechnia się 
pogląd, że zaniechanie specjalistycznej pomocy w takich przy-
padkach może doprowadzić do utrwalenia nawyku jąkania się2. 
U dzieci w wieku przedszkolnym (zwłaszcza pomiędzy 3. a 7. 
rokiem życia) częste są okresy, gdy ich mowa nie jest w pełni 
płynna, zwłaszcza gdy są podekscytowane, zmęczone lub wypo-
wiadają się na trudne dla nich tematy3. Uważny słuchacz usłyszy 
w wypowiedziach dziecka powtórzenia słów lub sylab, przerwy 
w potoku mowy, przeciąganie niektórych dźwięków. Logopedzi, 
którzy zajmują się problematyką zaburzeń płynności mowy – 
w kontakcie z małymi dziećmi, muszą poszukiwać odpowiedzi 
na wiele istotnych pytań4. Najczęstsze z nich to:

1  Por. M. Chęciek, Problemy dysfluencji mowy w aktualnych światowych bada-
niach (z uwzględnieniem V Kongresu Światowego Towarzystwa Zaburzeń Płynności 
Mowy w Dublinie), „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 11, s. 37-44; 
K.A. Chmela, Working with Preschoolers who Stutter: Successful Intervention Stra-
tegies, Memphis 2004; B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature 
and Treatment, Baltimore 2006; M. Onslow, A. Packman, Issues in the Treatment 
of Early Stuttering, w: The Handbook of Early Stuttering Intervention, red. M. On-
slow, A. Packman, San Diego – London 1999, s. 1-16; L. Rustin, W. Botterill, 
E. Kelman, Assessment and Therapy Program for Dysfluent Children, London 1996; 
C.W. Starkweather, Therapy for younger children, w: Nature and treatment of stut-
tering. New directions, red. R.F. Curlee, G.M. Siegel, Boston 1997, s. 257-279; 
E. Yairi, N.G. Ambrose, Early Childhood Stuttering. For Clinicians by Clinicians, 
Austin 2005.

2  Por. M. Chęciek, Jąkanie, w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gał-
kowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993, s. 125-140; B. Jeziorczak, K. Wę-
sierska, Interwencja terapeutyczna w przypadku wczesnej dysfluencji – założenia 
programu terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym, „Forum Logopedyczne” 2008, 
nr 15, s. 24-27; D. Kamińska, Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, 
diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego, Kraków 2006; W. Kostecka, Pomoc lo-
gopedyczna dziecku jąkającemu się, „Logopedia” 1999, nr 26, s. 67-84; W. Kostecka, 
Dziecko i jąkanie, Lublin 2000; Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 
1997; H. Waszczuk, Rodzinna terapia jąkania, Gdańsk 2005.

3  Por. D.C. Tanner, Case Studies in Communication Sciences and Disorders, Up-
per Saddle River 2006. 

4  Por. E.M. Bennett, Working with People Who Stutter. A Lifespan Approach, 
New Jersey 2006; B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and 
Treatment. Lippincott, dz. cyt.; M. Onslow, A. Packman, Issues in the Treatment of 
Early stuttering, dz. cyt.
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 	 Czy mam do czynienia z normalną – typową dla dzieci, tzw. 
rozwojową niepłynnością mowy, czy raczej z objawami jąka-
nia wczesnodziecięcego?

 	 Czy dziecko może uporać się z tym problemem bez mojej po-
mocy – bez interwencji terapeutycznej?

 	 Jeśli muszę interweniować, to jaka forma terapii będzie opty-
malna dla tego konkretnego dziecka?

 	 Jak mam postępować w przypadku dziecka, u którego nie-
płynność mowy współistnieje z innym zaburzeniem?
Odpowiedzi na powyższe pytania warunkują podjęcie właści-

wych decyzji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zasto-
sowanie w przypadku wczesnej dysfluencji odpowiednio dobra-
nej do potrzeb dziecka i jego rodziny formy terapii warunkuje 
skuteczność postępowania logopedycznego.

Wczesna niepłynność mowy – istota zjawiska

Teorii powstania jąkania jest wiele. Ciągle brakuje natomiast 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest bezpośrednią przy-
czyną tego zaburzenia5. Praktycy potrafią jednakże wskazać 
czynniki powodujące nasilanie się objawów, a więc zapropono-
wać takie strategie terapeutyczne, które pomagają przezwyciężać 
jąkanie i zarazem wspierać osoby jąkające się. Badania nauko-
we dowodzą, że wczesna interwencja w przypadku zaburzeń 
płynności mowy u dzieci jest efektywna6. Od lat prowadzone 

5  Por. R. Culatta, S.A. Goldberg, Stuttering therapy: An integrated approach to 
theory and practice, Needham Heights 1995; B. Guitar, Stuttering. An Integrated 
Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott, dz. cyt.; A. Pruszewicz, Foniatria 
kliniczna, Warszawa 1992; A. Smith, E. Kelly, Stuttering: A dynamic Multifactorial 
Model, w: Nature and Treatment of Stuttering. New Directions, red. R.E. Curlee, 
G.M. Siegel, Boston 1997, s. 204-217; E. Szeląg, Neurobiologiczne korzenie jąkania, 
„Biuletyn Polskich Terapeutów Mowy” 1996, nr 4, s. 71-83; C. Van Riper, The 
Nature of Stuttering, Englewood Cliffs 1982; Z. Tarkowski, Jąkanie, Warszawa 
2001; M.E. Wingate, Physiological and Genetic Factors, w: Stuttering Then and Now, 
red. G.H. Shames, H. Rubin, Columbus 1986, s. 49-72.

6  Zob. S.K., Millard, S. Edwards, F.M. Cook, Parent-Child Interaction Therapy: Add-
ing to the Evidence, “International Journal of Speech-Language Pathology” 2009, nr 
11(1), s. 61-76; M. Onslow, A. Packman, Issues in the Treatment of Early stuttering, dz. 
cyt.; C.W. Starkweather, S.R. Gottwald, A pilot study of relations among specific mea-
sures obtained at intake and discharge in a program of prevention and early intervention for 
stuttering, “Journal of Speech-Language Pathology” 1993, nr 2, s. 51-58; E. Yairi, N.G. 
Ambrose, Early Childhood Stuttering. For Clinicians by Clinicians, dz. cyt.
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są badania nad rozprzestrzenieniem jąkania i innych zaburzeń 
płynności mowy u dzieci w tym wieku7. Pierwsze symptomy ją-
kania pojawiają się najczęściej w okresie wczesnego dzieciństwa 
pomiędzy 18-20. miesiącem życia a okresem pokwitania, najczę-
ściej jednak pomiędzy 2 a 5 rokiem życia8. B. Guitar podaje, że 
rozpowszechnienie zjawiska jąkania wynosi około 1%, natomiast 
częstotliwość około 5%9. Według źródeł The Stuttering Foundation 
of America (Amerykańskiej Fundacji Jąkających się) jąka się około 
5% dzieci w wieku przedszkolnym10.

Pewna ilość niepłynności w mówieniu towarzyszy kształto-
waniu się mowy niemal każdego dziecka. Z. Tarkowski definiu-
je zjawisko rozwojowej niepłynności mowy jako „zaburzenie 
swobodnego przechodzenia od jednego elementu wypowiedzi 
do drugiego oraz zakłócenie jej tempa i rytmu w następstwie de-
synchronizacji procesu formowania wypowiedzi, tj.: treści, for-
my językowej i substancji fonicznej, występujących w okresie 

7  Por. G. Andrews, Stuttering: a review of research findings and theories cir-
ca 1982, “Journal of Speech and Hearing Disorders” 1983, nr 48, s. 226-246;  
O. Bloodstein, Stuttering: The search for a cause and cure, Boston 1993; R. Culatta, 
S.A. Goldberg, Stuttering therapy: An integrated approach to theory and practice, dz. 
cyt.; B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lip-
pincott, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.; E. Yairi, N.G. Am-
brose, Early Childhood Stuttering. For Clinicians by Clinicians, dz. cyt.

8  Zob. G. Andrews,  Stuttering: a review of research findings and theories circa 
1982, dz. cyt.; G. Andrews, Epidemiology of Stuttering, w: Nature and Treatment of 
Stuttering, red. R.F. Curlee, W.H. Perkins, San Diego 1984, s. 1-12; B. Guitar, Stut-
tering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatmens, dz. cyt.; D.A. Shapiro, 
Stuttering intervention: A collaborative journey to fluency freedom, Austin 1999; E. Yai-
ri, N.G. Ambrose, Early Childhood Stuttering. For Clinicians by Clinicians, dz. cyt.

9  Termin rozpowszechnienie (prevalence) jest definiowany jako liczba procento-
wa występowania przypadków badanego zaburzenia mowy w danym okresie, 
w konkretnej grupie poddanej badaniu. Zob. J. Beitchman, R. Nair, M. Clegg, P. Pa-
tel, Prevalence of speech and language disorders in 5-years-old kindergarten children in the 
Ottawa-Carleton Region, “Journal of Speech and Hearing Disorders” 1986, nr 51, s. 98- 
-110. E.G. Conture i B. Guitar definiują częstotliwość (incidence) jako liczbę procento-
wą osób dorosłych deklarujących, że jąkają lub jąkały się w jakimś momencie ich 
życia; zob. tamże; E.G. Conture, Treatment Efficacy: Stuttering, “Journal of Speech and 
Hearing Research” 1996, nr 39, s. 18-26; E.G. Conture, B. Guitar, Evaluating efficacy 
of treatment of stuttering: School-age children, “Journal of Fluency Disorders” 1993, nr 
18, s. 253-287; B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. 
Lippincott, dz. cyt.

10  Por. R.F. Curlee, Does my child stutter?, w: Stuttering and your child, red. 
R.F. Curlee, E.G. Conture, L.A. Nelson, Memphis 2004. Zob. także: http://www.
stuttersfa.org (dostęp dnia: 15.12.2011).
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intensywnego rozwoju językowego”11. Dziecko w wieku 
przedszkolnym, szczególnie w tzw. okresie syntaksy (etap two-
rzenia się umiejętności posługiwania się zdaniami – pomiędzy 
2-3 a 7 rokiem życia), doświadcza okresowych zakłóceń w za-
kresie płynności mówienia, co jest zjawiskiem normalnym. 
Jest to związane ze wzrostem ruchliwości dziecka, dużą ilością 
przeżywanych doświadczeń, gwałtownym rozwojem myślenia, 
a także tym, że rozumienie rozwija się szybciej niż umiejętność 
wypowiadania się. Rozwojowa niepłynność mówienia, która 
pojawia się na tym etapie, nie jest objawem patologii. B. Guitar, 
opisując tzw. normalną niepłynność mowy (normal disfluency), 
zwraca uwagę na pewne charakterystyczne cechy tego zjawiska: 
przerwy w potoku mowy, rewizje, powtórzenia słów lub sylab. 
Występują one nie częściej niż 10 razy na 100 wypowiedzianych 
słów, a u młodszych dzieci są to najczęściej powtórzenia sylab 
lub wyrazów12. Dziecko nie jest zazwyczaj świadome występo-
wania problemu, nie daje się zazwyczaj zaobserwować u nie-
go wycofywania z kontaktów werbalnych. Objawy niepłynno-
ści mogą nasilać się pod wpływem presji otoczenia czy silnych 
emocjonalnych bodźców, których doświadcza dziecko.

Należy jednak odróżniać naturalne trudności z płynnością mo-
wy od jąkania wczesnodziecięcego. W przypadku dzieci w wie-
ku przedszkolnym częściej mamy do czynienia z niepłynnością  
fizjologiczną, tzw. rozwojową niepłynnością mówienia, a rzadziej 
z jednostką patologiczną – jąkaniem wczesnodziecięcym (JW)13. 
Utrudnienia diagnostyczne w przypadku wczesnej niepłynności 
mowy wymagają od logopedy podjęcia działań o charakterze pro-
filaktycznym i z zakresu wczesnej interwencji, a często również 
przeprowadzenia diagnozy różnicowej i stosownie do jej wyni-
ków prowadzenia postępowania terapeutycznego.

W anglojęzycznej literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka 
poziomów jąkania w aspekcie ewoluowania zjawiska na prze-
strzeni pierwszych lat życia dziecka. B. Guitar wyróżnia pięć 
poziomów, które przyporządkowuje poszczególnym okresom 
w życiu dziecka:

11  Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt., s. 29.
12  B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. 

Lippincott, dz. cyt.
13  Por. Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.

Studia z logopedii – 16
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 	 normalna niepłynność (normal disfluency) może pojawiać się 
pomiędzy 1,5 a 6 rokiem życia, choć pewna liczba niepłynno-
ści w mowie może się utrzymywać także u osób dorosłych;

 	 niepłynność na granicy niepłynności normalnej i jąkania (bor-
derline stuttering) występuje pomiędzy 1,5 a 6 rokiem życia;

 	 lekkie jąkanie (beginning stuttering) występuje pomiędzy 
2 a 8 rokiem życia;

 	 średnie jąkanie (intermediate stuttering) występuje pomiędzy 
6 a 13 rokiem życia;

 	 dojrzała postać jąkania – zaawansowane jąkanie (advanced 
stuttering) występuje po 14 roku życia14.
W praktyce logopedycznej normalna niepłynność mowy czy 

rozwojowa niepłynność mowy i jąkanie wczesnodziecięce są bar-
dzo trudne do rozróżnienia. Istotne wydaje się jednak przytocze-
nie za Z. Tarkowskim trzech okresów krytycznych dla rozwoju 
jąkania: wiek przedszkolny, rozpoczęcie nauki w szkole i okres 
dojrzewania. Zdaniem tego badacza, w 90% objawy jąkania poja-
wiają się przed ukończeniem 7 roku życia15.

Omawiając zagadnienie wczesnej dysfluencji, należy brać pod 
uwagę ustępowanie objawów niepłynności bez interwencji tera-
peutycznej, tzw. samoistne wyjście z jąkania (spontaneous recovery, 
spontneous remission). Zjawisko to badał wraz z zespołem współ-
pracowników E. Yairi. Wyniki badań wskazują, że około 70% 
dzieci poniżej 4 roku życia przezwycięża niepłynność mówienia 
bez pomocy terapeutycznej16. Samoistne wyjście z jąkania może 
mieć miejsce teoretycznie w każdym wieku, ale częściej dotyczy 
młodszych niż starszych, częściej z jąkania wychodzą dziew-
częta niż chłopcy, a także te osoby, które prezentowały łagodne 
i średnio nasilone, a nie silne objawy niepłynności w mówieniu17. 
Najczęściej tzw. samoistne ustąpienie niepłynności w mówieniu 
dokonuje się w ciągu 14 miesięcy od wystąpienia pierwszych  

14  Por. B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treat-
ment. Lippincott, dz. cyt.

15  Por. Z. Tarkowski, Jąkanie, w: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademic-
ki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005.

16  Por. E. Yairi, N.G. Ambrose, E. Paden, R. Thronenburg, Predictive factors of 
persistence and recovery: Pathways of childhood stuttering, “Journal of Communica-
tion Disorders” 1996, t. 29, s. 51-77. 

17  Por. O. Bloodstein, Stuttering: The search for a cause and cure, dz. cyt.
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objawów18. W literaturze przedmiotu wskazuje się również na 
tzw. pozytywne i negatywne wskaźniki prognostyczne wzglę-
dem zjawiska jąkania. Do czynników pozytywnych zalicza się 
przede wszystkim moment wystąpienia pierwszych objawów. 
Im młodsze dziecko (przed ukończeniem 3,5 roku życia), tym 
większe prawdopodobieństwo ustąpienia niepłynności. Pozy-
tywnie rokuje również krótszy niż 12 miesięcy czas, który upłynął 
od wystąpienia pierwszych objawów19. Kolejnym pozytywnym 
czynnikiem jest brak rodzinnej historii jąkania lub występujące 
w rodzinie przypadki samoistnego (bez interwencji terapeutycz-
nej) wyjścia z jąkania. Do pozytywnie rokujących czynników za-
liczana jest również płeć żeńska20. Do tzw. czynników negatyw-
nych zalicza się natomiast: płeć męską, rodzinną his torię jąkania 
oraz sytuację, gdy objawy niepłynności utrzymują się dłużej niż 
12-14 miesięcy21.

W jednym z ujęć przytaczanym w literaturze przedmiotu opi-
sywane są trzy grupy czynników, które mają znaczący wpływ na 
rozwój jąkania u dzieci22. Do takich czynników ryzyka wystąpie-
nia niepłynności mowy zalicza się:
 	 czynniki predysponujące: pewna skłonność (labilność) osob-

nicza układu nerwowego, występujące w rodzinie przypadki 
jąkania, opóźniony rozwój mowy lub niska sprawność języ-
kowa dziecka, obniżona sprawność motoryczna, zaburzona 
lateralizacja;

 	 czynniki wywołujące (przyspieszające): uraz psychiczny, dłu-
gotrwały stres, lęk, niepokój, wzmożone napięcie, wypadek, 
choroba, oddzielenie od rodziców, narodziny kolejnego dziec-
ka w rodzinie, przyspieszony rozwój mowy uniemożliwiający 
dziecku radzenie sobie z wygórowanymi żądaniami otoczenia;

 	 czynniki podtrzymujące (utrwalające): zbyt duże wymaga-
nia dotyczące mówienia lub zachowania dziecka, lękowa 

18  Por. M. Jezer, Stuttering: A life bound up in words, New York 1997.
19  Por. E. Yairi, N.G. Ambrose, Early Childhood Stuttering. For Clinicians by 

Clinicians, dz. cyt.
20  Por. E.M. Bennett, Working with People Who Stutter. A Lifespan Approach, 

dz. cyt.; E. Kelman, A. Nicholas, Practical Intervention for Early Childhood Stam-
mering. Palin PCI Approach, Milton Keynes 2008.

21  Por. M. Bennett, Working with People Who Stutter. A Lifespan Approach, dz. cyt.
22  Por. tamże; R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, Warszawa 1989; Z. Tarkowski, 

Jąkanie, dz. cyt.
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atmosfera domu rodzinnego, nadmierny krytycyzm wobec 
dziecka, niewłaściwy wzór mówienia, środowiskowe streso-
ry – napięty rytm dnia, językowa rywalizacja pomiędzy ro-
dzeństwem, korygowanie wymowy dziecka, poprawianie.

Diagnoza zaburzeń płynności mowy u małych dzieci

Pierwszym krokiem logopedy podczas badania dziecka 
w wieku przedszkolnym z objawami zaburzeń płynności mowy 
jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, z jaką formą niepłynno-
ści mówienia ma do czynienia. W czasie początkowych sesji zbie-
rane są informacje, które ułatwią postawianie trafnej diagnozy. 
Najważniejsze cele takiego badania logopedycznego to:
 	 identyfikacja objawów niepłynności w mowie dziecka w róż-

nych sytuacjach: analiza w aspekcie jakościowym – manife-
stowany typ niepłynności, np. wielokrotne powtórzenia gło-
sek, sylab lub całych fraz, przedłużanie głosek, blokowanie na 
starcie wypowiedzi, wzrost napięcia mięśniowego – zwłasz-
cza w obrębie twarzy, dysharmonie oddechowe, napięte pau-
zy; analiza w aspekcie ilościowym – stopień nasilenia wystę-
powania niepłynności23;

 	 zaobserwowanie ewentualnych reakcji unikania mówienia 
lub występowania lęku przed mówieniem; ustalenie, jakie 
są reakcje dziecka na objawy niepłynności w mówieniu – czy 
dziecko uświadamia sobie swoje problemy, czy reaguje lęko-
wo, okazuje frustrację;

 	 ustalenie występowania czynników ryzyka24.
Do czynników ryzyka wystąpienia u dziecka jąkania należy 

zatem zaliczyć: (1) rodzinnie występujące przypadki jąkania – ro-
dzic, rodzeństwo lub inny jąkający się członek rodziny; (2) wiek 
dziecka w momencie wystąpienia pierwszych objawów – po 

23  D.G. Hill, H.H. Gregory, Stuttering therapy for children, “Seminars in 
Speech, Language and Hearing” 1980, nr 1, s. 351-363; B. Guitar, B. Guitar, 
Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott, dz. cyt.; 
Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.

24  B. Guitar, B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and 
Treatment. Lippincott, dz. cyt.; E. Kelman, A. Nicholas,  Practical Intervention for 
Early Childhood Stammering. Palin PCI Approach, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie 
wczesnodziecięce, dz. cyt.
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3,5 roku życia; (3) czas, który upłynął od wystąpienia pierwszych 
objawów – objawy niepłynności w mowie dziecka utrzymują się 
przez 6-12 miesięcy i dłużej; (4) płeć – męska; (5) współwystępo-
wanie niepłynności z innymi zaburzeniami w mowie dziecka – 
opóźniony rozwój mowy, wady wymowy lub/i inne zaburzenia 
mowy25. B. Guitar dodatkowo do grupy czynników ryzyka zalicza 
te związane ze środowiskiem dziecka. Jego zdaniem są to: nega-
tywne reakcje otoczenia na objawy niepłynności w mowie dziec-
ka, nieadekwatny do poziomu możliwości dziecka styl komuni-
kowania się członków rodziny, zbyt wysokie wymagania wobec 
dziecka26. W tym ujęciu do czynników ryzyka zaliczono również: 
silne przeżycia, których doświadczy dziecko (np. urodzenie się ro-
dzeństwa, śmierć bliskiej osoby, konflikt w rodzinie) oraz napię-
ty tryb życia rodziny dziecka. Pozyskanie informacji na te tematy 
umożliwia logopedzie dokonanie poprawnej diagnozy różnico-
wej, tzn. ustalenie, czy ma do czynienia ze zwykłą typową dla każ-
dego niepłynnością mowy, czy z tzw. rozwojową niepłynnością 
mowy, czy też z jąkaniem wczesnodziecięcym. Istotną wskazówką 
diagnostyczną dla logopedy, ułatwiającą zaplanowanie adekwat-
nej dla potrzeb konkretnego dziecka terapii są postawy manife-
stowane przez rodziców wobec problemu jąkania. Niebezpieczna 
jest nadmierna koncentracja na problemie niepłynności mowy, lęk 
lub obawy rodziców. W niektórych przypadkach jest to czynnik 
decydujący o zakwalifikowaniu dziecka i jego rodziny do udziału 
w programie terapii, pomimo postawienia hipotezy diagnostycz-
nej o występowaniu rozwojowej niepłynności mowy. Inne czyn-
niki współdecydujące o kwalifikacji dziecka i jego rodziny na te-
rapię to: obawy rodziców związane z rozwojem dziecka, tempo 
mowy rodziców, sposób komunikowania się z sobą członków ro-
dziny dziecka, rodzaje i charakter interakcji występujących w tej 
rodzinie. W związku z postawami rodziców wobec problemu nie-
płynności w mówieniu dziecka R. Curlee proponuje postawienie 
im następujących pytań: (1) Jaki jest typ niepłynności w mowie  

25  B. Guitar, B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and 
Treatment. Lippincott, dz. cyt.; E. Kelman, A. Nicholas, Practical Intervention for 
Early Childhood Stammering. Palin PCI Approach, dz. cyt.; W.H. Manning, Clini-
cal Decision Making in Fluency Disorders, Clifton Park 2010; Z. Tarkowski, Jąkanie 
wczesnodziecięce, dz. cyt.; E. Yairi, N.G. Ambrose,  Early Childhood Stuttering. For 
Clinicians by Clinicians, dz. cyt.

26  Por. B. Guitar, B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and 
Treatment. Lippincott, dz. cyt.
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dziecka, który wywołuje obawy rodziców? (2) Czy sposób mani-
festowania niepłynności w mowie dziecka uległ zmianie od czasu, 
gdy rodzice odczuli pierwszy raz zaniepokojenie w związku z tym 
problemem? (3) Od jak dawna rodzice są zaniepokojeni niepłyn-
nością w mówieniu ich dziecka? (4) Jak silne są obawy rodziców 
spowodowane zaburzeniami płynności mowy dziecka?27. W cza-
sie prowadzenia wywiadu z rodzicami ważne jest również pozy-
skanie takich danych, jak podstawowe informacje dotyczące roz-
woju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy. 
B. Guitar podkreśla wagę pierwszego kontaktu terapeuty z rodzi-
cami. Jego zdaniem, przesądza to o powodzeniu późniejszych od-
działywań diagnostyczno-terapeutycznych. W procesie diagnozy 
szczególny nacisk kładzie on na właściwe przeprowadzenie wy-
wiadu z rodzicami (parent interview). W jego opinii w niektórych 
przypadkach wskazane jest bezpośrednie omówienie problemu ją-
kania w rozmowach z rodziną dziecka, a niekiedy wręcz z samym 
dzieckiem. Może to być bardzo przydatne, zwłaszcza w zreduko-
waniu poziomu stresu. B. Guitar na potrzeby takiego wywiadu 
proponuje wykorzystywanie następujących pytań:
1. Czy matka dziecka miała problemy – zdrowotne i inne z okre-

su ciąży lub czy występowały problemy w czasie porodu?
2. Jak przebiegał rozwój mowy dziecka w porównaniu z rówie-

śnikami lub w stosunku do oczekiwań rodziców?
3. Jak przebiegał rozwój ruchowy dziecka w porównaniu z ro-

dzeństwem lub rówieśnikami?
4. Czy wśród członków rodziny ktoś manifestował zaburzenia 

mowy?
5. Kiedy po raz pierwszy została zaobserwowana niepłynność 

w mowie dziecka?
6. Czy w tym okresie (w momencie wystąpienia pierwszych ob-

jawów niepłynności w mówieniu) wydarzyło się coś specjal-
nego w życiu dziecka?

7. Jakie były objawy niepłynności w mówieniu, kiedy zostały za-
obserwowane po raz pierwszy?

8. Czy i jakie zmiany w mówieniu dziecka dało się zaobserwo-
wać w czasie wystąpienia pierwszych objawów niepłynności?

9. Czy dziecko ma świadomość swojej niepłynności w mówieniu?
27  R.F. Curlee, Identification and case selection guidelines for early childhood 

stuttering, w: Stuttering and Related Disorders of Fluency, red. E.G. Conture, 
R.F. Curlee, New York 2007, s. 6-8.
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10. Czy zdarza się, że dziecko próbuje zamieniać słowo, które 
wypowiada, gdyż spodziewa się, że może mieć kłopot z wy-
mówieniem go?

11. Czy zdarza się, że dziecko unika pewnych sytuacji, gdyż spo-
dziewa się, że może mieć problem z płynnością w mówieniu?

12. Jakie są opinie rodziców na temat przyczyn niepłynności 
w mowie dziecka?

13. Jakie są odczucia rodziców związane z niepłynnością w mo-
wie dziecka?

14. Czy i jeśli tak, to jakie działania podjęli rodzice w związku 
z niepłynnością mówienia dziecka?

15. Czy dziecko było już konsultowane przez innego specjalistę – 
korzystało z terapii? Jeśli tak, to jakich wskazówek udzielono 
rodzicom?

16. Kiedy i w jakich okolicznościach dziecko jest najbardziej niepłyn-
ne, a w jakich manifestuje najmniej niepłynności w mówieniu?

17. Jak dziecko czuje się wśród innych rówieśników, rodzeństwa?
18. Jaka jest osobowość, jaki jest temperament dziecka?
19. Jak wygląda typowy dzień w życiu dziecka?
20. Czy jest jeszcze coś, o czym powinien wiedzieć terapeuta, 

co pozwoliłoby mu lepiej zrozumieć problem niepłynności 
w mówieniu dziecka?28.

Autor zaleca, by podczas prowadzenia wywiadu starać się 
formułować pytania otwarte, typu: „Proszę opisać mi sposób 
mówienia Waszego syna i co Was w takim mówieniu niepokoi”. 
Jego zdaniem, taki sposób rozmowy pozwala uniknąć błędu osą-
dzania rodziców. Wywiad prowadzony zgodnie z tymi zalece-
niami ma mieć raczej charakter dyskusji, podczas której rodzice 
czują się na tyle komfortowo, że udzielają szczerych odpowiedzi 
i otwarcie formułują swoje sądy i opinie29.

Podczas pierwszej sesji indywidualnej logopeda aranżuje za-
bawę kierowaną, w czasie której rejestruje istotne diagnostycznie 
przejawy werbalnej i niewerbalnej aktywności dziecka. Wska-
zane jest przeprowadzenie obserwacji zachowania dziecka pod 
kątem stopnia rozwoju językowego (język dziecka, artykulacja 
i kontrola motoryczna) oraz występowania innych, poza nie-
płynnością mówienia, zaburzeń mowy. W praktyce proponuje 

28  B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. 
Lippincott, dz. cyt., s. 227-232.

29  Por. tamże, s. 226.
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się analizę różnych próbek wypowiedzi dziecka: w czasie swo-
bodnej zabawy, rozmowy z rodzicem, opisu ilustracji, podczas 
gry, w której występuje element rywalizacji – dziecko odczuwa 
wywieraną na niego przez innych uczestników presję30. Nie-
którzy terapeuci zachęcają rodziców do dostarczenia nagrania 
próbki mowy spontanicznej dziecka jeszcze przed pierwszą se-
sją diagnostyczną31. W tym czasie logopeda prowadzi równo-
legle obserwację zachowania dziecka i wszystkich obecnych na 
spotkaniu członków rodziny. Ma ona na celu określenie tempa 
i sposobu komunikowania się dziecka, a także jego rodziców/
opiekunów oraz zarejestrowanie innych niepokojących zacho-
wań werbalnych i niewerbalnych32.

W praktyce diagnostyka wczesnej niepłynności mowy to ob-
serwacja tego zjawiska w dłuższym odstępie czasu, aby ustalić:
 	 ilość niepłynności – jak częste są epizody mowy niepłynnej 

i czy mają tendencję do ustępowania wraz z wiekiem i dosko-
naleniem się sprawności językowej, co jest charakterystyczne 
dla rozwojowej niepłynności mowy;

 	 ciężkość niepłynności – jeśli powtarzaniu, przeciąganiu głosek, 
a nawet zatrzymaniu toku mówienia towarzyszy zwiększone 
napięcie mięśni, lęk oraz próby pokonywania siłą tych zaburzeń 
(reakcja walki), to wskazuje patologiczną formę niepłynności;

 	 okoliczności występowania niepłynności – jeśli nasilenie nie-
płynności wiąże się z konkretnymi sytuacjami lub też z obec-
nością pewnych osób, to może to sygnalizować patologiczną 
postać dysfluencji;

 	 zachowania zmierzające do ukrywania trudności – świadome sto-
sowanie przez dziecko różnych sposobów uniknięcia utrudnień 
w mowie wskazuje na nasilający się charakter zaburzenia33.

30  Por. H.H. Gregory, J.H. Campbell, D.G. Hill, Differential Evaluation Stut-
tering Problems, w: Stuttering therapy. Rationale and procedures, red. H.H. Gregory, 
Boston 2003, s. 80-141.

31  Por. K.A. Chmela, Working with Preschoolers who Stutter: Successful Inte-
rvention Strategies, dz. cyt.; B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Na-
ture and Treatment. Lippincott, dz. cyt.

32  Por. R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie, dz. 
cyt.; H.H. Gregory, Jąkanie: gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, „Logopedia” 1994, 
nr 21, s. 25-29; P. Walton, M. Wallace, Fun with Fluency. Direct Therapy with the 
Young Child, Bisbee 1998.

33  R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie, dz. cyt.
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Podstawowe kryteria diagnozy różnicowej pozwalającej na 
odróżnienie rozwojowej niepłynności mowy od jąkania wczesno-
dziecięcego to:
 	 kryterium ilościowe – zgodnie z tym kryterium z rozwojową 

niepłynnością mowy mamy do czynienia w przypadku rzadko 
występujących bądź też niezauważonych objawów, które nato-
miast silnie ujawniają się w patologicznej niepłynności mowy;

 	 kryterium jakościowe – podział niepłynności wyznaczają róż-
nice w etiologii tego zjawiska; rozwojowa niepłynność mowy 
jest kombinacją niepłynności semantycznej i syntaktycznej, 
ma zatem podłoże psycholingwistyczne – brakuje koordyna-
cji ruchów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych na-
rządów mowy, nie w pełni sprawny aparat mowny; jąkanie 
wczesnodziecięce oprócz uwarunkowań psycholingwistycz-
nych ma charakter fizjologiczny – występowanie skurczy mię-
śni narządów artykulacyjnych34.
Istotą diagnozy logopedycznej dziecka z wczesną niepłynno-

ścią mowy jest zatem ustalenie odpowiedzi na trzy podstawowe 
pytania:
 	 Czy mamy do czynienia ze zwykłą niepłynnością, czy z ob-

jawami rozwojowej niepłynności mówienia, czy z jąkaniem 
wczesnodziecięcym?

 	 Czy istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko upora się z nie-
płynnością bez interwencji terapeutycznej?

 	 Jeśli terapia jest konieczna, to jaką powinna mieć formę, jaką 
strategię interwencji terapeutycznej należy zastosować – po-
średnią czy bezpośrednią?
Najważniejszymi elementami takiego badania logopedycz-

nego są: obserwacja interakcji rodzic-dziecko; przeprowadzenie 
wywiadu z rodzicami; nawiązanie przez terapeutę kontaktu 
z dzieckiem w celu dokonania oceny mowy dziecka; badanie 
artykulacji, poziomu rozwoju językowego; ustalenie czynników 
ryzyka; skierowanie na ewentualne dodatkowe konsultacje; usta-
lenie programu postępowania terapeutycznego35. Wynik diagno-
zy różnicowej ma więc decydujący wpływ na wybór właściwej 

34  Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.
35  Por. R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, dz. cyt.; K.A. Chmela, Working with 

Preschoolers who Stutter: Successful Intervention Strategies, dz. cyt.; B. Guitar, Stut-
tering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott, dz. cyt.
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strategii postępowania terapeutycznego. Klasyfikując strategie 
interwencji terapeutycznych w przypadku wczesnej niepłyn-
ności mowy, wymieniane są następujące pierwsze stadia postę-
powania: identyfikacja problemu przez rodziców, wywiad tele-
foniczny – rozmowa ze specjalistą i w jej konsekwencji badanie 
przesiewowe36. W ujęciu R. Curlee w zależności od wyniku bada-
nia przesiewowego podejmowane są różne typy interwencji:
 	 w przypadku objawów typowej niepłynności, normalnej dla 

tego okresu rozwoju dziecka – prewencyjne poradnictwo dla 
rodziców;

 	 w przypadku zaburzeń na pograniczu niepłynności nietypo-
wej dla tego okresu rozwojowego (w ujęciu Z. Tarkowskiego 
zaburzenie na pograniczu rozwojowej niepłynności mowy 
i jąkania wczesnodziecięcego), ale bez występowania innych 
zaburzeń mowy lub bez dodatkowych czynników obciążają-
cych – poradnictwo rodzinne oraz elementy terapii, ograni-
czona terapia dziecka;

 	 w przypadku zaburzeń na pograniczu niepłynności nietypo-
wej dla tego okresu rozwojowego (według Z. Tarkowskiego 
zaburzenie na pograniczu rozwojowej niepłynności mowy 
i jąkania wczesnodziecięcego) współwystępujących z innymi 
zaburzeniami mowy lub dodatkowymi czynnikami obciąża-
jącymi oraz w przypadku występowania nietypowych obja-
wów jąkania (według Z. Tarkowskiego jąkania wczesnodzie-
cięcego) współwystępujących z zaburzeniami mowy i innymi 
czynnikami obciążającymi – pogłębiona diagnoza i komplek-
sowy program terapii z udziałem rodziców37.
W przypadku nasilenia objawów zaburzeń płynności mowy 

lub innych niepokojących czynników niezbędna jest fachowa 
opieka logopedyczna celem dokonania pogłębionej diagnozy lo-
gopedycznej i zastosowania adekwatnego do jej charakteru po-
dejścia terapeutycznego. Przy takim rozumieniu jąkania logope-
dyczna interwencja terapeutyczna powinna być skoordynowana 

36  Por. K.A. Chmela, Working with Preschoolers who Stutter: Successful Inte-
rvention Strategies, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.; K. Wę-
sierska, Interakcyjna Terapia Rodzic-Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach 
(Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesno-
dziecięcym, „Forum Logopedyczne” 2010, nr 18, s. 23-30.

37  Por. R.F. Curlee, Identification and case selection guidelines for early childhood 
stuttering, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.
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z oddziaływaniem psychologicznym38. Z doświadczeń terapeu-
tów wynika, że lepiej jest, gdy rodzice zgłoszą się z dzieckiem 
do specjalizującego się w balbutologopedii terapeuty mowy, 
niż gdy zlekceważą objawy niepłynności mowy. Brytyjscy te-
rapeuci mowy i języka zalecają dzieciom w przedziale wieko-
wym od 2,5 do 5 lat profilaktyczne, kontrolne wizyty u specja-
listy zaburzeń mowy39. Do logopedy należeć będzie dokonanie 
diagnozy, w toku której ustali on, czy ma do czynienia z rozwo-
jową niepłynnością mowy, czy z jąkaniem wczesnodziecięcym. 
Zadaniem terapeuty mowy będzie również dobór optymalnej 
strategii terapeutycznej40 oraz ewentualne skierowanie rodziny 
jąkającego się dziecka na dodatkowe konsultacje, np. psycholo-
giczne, neurologiczne.

Profilaktyka logopedyczna – zapobieganie występowaniu 
i nasilaniu się objawów jąkania u dzieci  
w wieku przedszkolnym

Podstawowym zadaniem profilaktycznym w zakresie wcze-
snej niepłynności mowy jest uświadamianie rodziców, nauczy-
cieli przedszkoli, a także przedstawicieli służby zdrowia, jakie 
są prawidła rozwoju mowy dziecka oraz jak promować proces 
nabywania mowy, jak zapobiegać ewentualnym jego zaburze-
niom. Kolejne ważne zadanie środowiska opiekuńczo-wycho-
wawczego dziecka to ułatwienie rodzicowi kontaktu ze specja-
listą. Często decydujące znaczenie w wyzwoleniu się jąkania 
ma słuchacz, którym jest w tym okresie najczęściej matka. Jeśli 
nazwie ona jąkaniem zwykłą rozwojową niepłynność mowy, 
może to utrwalić u dziecka reakcje walki ze zjawiskiem fizjo-
logicznym. Nie oznacza to jednak, że zasadne jest zaniechanie 
podejmowania oddziaływań terapeutycznych. Taki pogląd był 
do niedawna dość powszechny zarówno wśród lekarzy, jak 

38  K. Szamburski, Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program tera-
pii, „Logopedia” 1999, nr 26, s. 195-214.

39  L. Rustin, F. Cook, W. Botterill, C. Hughes, E. Kelman, Stammering: 
A practical guide for teachers and others professionals, London 2001.

40  Por. M. Chęciek, Różne oblicza niepłynności mówienia, „Logopedia” 2005, 
nr 34, s. 245-257.
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i w środowisku terapeutów mowy. Przez wiele lat wobec małych 
dzieci z objawami niepłynności mowy zalecano podejmowanie 
terapii pośredniej. Obecnie upowszechnia się pogląd o potrze-
bie profilaktycznych konsultacji logopedycznych dzieci w wieku 
przedszkolnym, u których występują objawy niepłynności mo-
wy, a następnie stosowania metod terapii pośredniej lub bezpo-
średniej. Takie wczesne zapobieganie ma znaczenie zwłaszcza 
w przypadku dzieci obciążonym wywiadem, tzn. gdy w rodzinie 
dziecka występowały przypadki jąkania lub/i dziecko wykazuje 
objawy opóźnionego rozwoju mowy41.

Profilaktyka wobec zjawiska dysfluencji wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym to działania mające na celu zapobieganie występo-
waniu jąkania poprzez wczesną identyfikację zaburzeń i wczesną 
interwencję terapeutyczną. Podobnie jak w innych formach od-
działywań profilaktycznych można tutaj wyróżnić trzy poziomy: 
profilaktyka pierwotna – pierwszorzędowa, profilaktyka wtórna – 
drugorzędowa, profilaktyka trzeciorzędowa42. Profilaktyka pierw-
szorzędowa jest ukierunkowana na całą populację dzieci w wieku 
przedszkolnym, a także ich środowisko opiekuńczo-wychowaw-
cze. Jej celem jest zapobieganie – uprzedzenie wystąpienia zabu-
rzenia poprzez działania najwcześniejsze. W przypadku zabu-
rzeń płynności mowy u małych dzieci najważniejszym zadaniem 
profilaktycznym w tym zakresie jest dostarczanie informacji (pe-
dagogizacja rodziców i opiekunów) na temat zjawiska jąkania – 
zwłaszcza w środowisku dzieci z grupy ryzyka (dzieci jąkających 
się rodziców, dzieci, które nabywają mowę z opóźnieniem i inne). 
W tych działaniach zawiera się również współpraca logopedy 
z nauczycielami, lekarzami i innymi osobami, które mają możli-
wość promowania rozwoju mowy w środowisku życia dziecka 
oraz ułatwienie rodzicowi kontaktu ze specjalistą – logopedą, psy-
chologiem43. Do strategii prewencyjnych z zakresu profilaktyki 
pierwszorzędowej zalicza się również udzielanie wsparcia rodzi-
com, których dzieci manifestują objawy niepłynności mówienia. 
Bardzo istotnym elementem tych oddziaływań jest uświadomienie 
rodzicom znaczenia wczesnej interwencji, podjęcia współpracy 

41  Por. H.H. Gregory, Jąkanie: gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, dz. cyt.
42  B. Karski, Promocja zdrowia, Warszawa 1999.
43  B. Guitar, E.G. Conture, The Child Who Stutter: To The Health Care Provider, 

Memphis 1998.
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z logopedą – specjalistą zaburzeń płynności mowy. Ważne jest po-
dejmowanie szeroko zakrojonych działań w mediach promujących 
optymalny rozwój mowy dziecka i uświadamiających zaburzenia 
i zakłócenia tego procesu44. Profilaktyka wtórna – drugorzędowa 
jest skierowana do osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
zaburzenia niepłynności mowy. Celem tych działań jest identyfi-
kacja grupy ryzyka i wczesne podjęcie działań naprawczych dla 
zahamowania rozwoju zaburzenia. W logopedii są to przesiewo-
we badania mowy pozwalające wyłonić grupę ryzyka wystąpie-
nia niepłynności mowy, a więc wczesna identyfikacja problemu 
i podjęcie działań terapeutycznych. W praktyce oznacza to zale-
cenie pełnego badania logopedycznego dziecku z grupy ryzyka 
(ewentualnie innych badań specjalistycznych), a w konsekwencji 
rekomendowanie, w zależności od postawionej diagnozy, terapii 
pośredniej albo bezpośredniej lub/i dalsze monitorowanie rozwo-
ju dziecka. Profilaktyka trzeciorzędowa dotyczy natomiast tych 
dzieci, u których występuje nasilenie objawów jąkania, a jej celem 
jest zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom niepłynności 
mówienia. Do tej formy oddziaływań profilaktycznych należy za-
liczyć: monitorowanie przebiegu terapii logopedycznej, koordy-
nowanie działań wszystkich osób, które mają znaczący wpływ na 
funkcjonowanie dziecka (nauczyciel, psycholog, rodzic, lekarz), 
różne formy poradnictwa45. Ważnym elementem profilaktyki trze-
ciorzędowej jest wspieranie dziecka i jego rodziny celem zapobie-
gania sytuacji rozwinięcia się u dziecka pełnobjawowego jąkania.

Do najbardziej podstawowych zasad, umożliwiających zapo-
bieganie występowaniu jąkania u małych dzieci i wspomagają-
cych osiąganie przez nie płynności w mowie należy zaliczyć:
1. Promowanie w środowisku opiekuńczo-wychowawczym 

dziecka w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy o roz-
wojowych potrzebach fizycznych, psychicznych, społecznych 
i emocjonalnych, warunkujących optymalny rozwój dziecka.

44  D.G. Hill, Differential Treatment of Stuttering in the Early Stages of Devel-
opment, w: Stuttering Therapy: Rationale and Procedures, red. H.H. Gregory, J.H. 
Campbell, C.B. Gregory, D.G. Hill, Boston 2003, s. 142-185.

45  A. Płusajska-Otto, K. Węsierska, Znaczenie współpracy logopedy i nauczyciela 
w terapii dziecka jąkającego się, „Forum Logopedyczne” 2009, nr 17, s. 29-34; A. Płusaj-
ska-Otto, K. Węsierska, Rola nauczyciela w profilaktyce i terapii jąkania, w: Rozwój i jego 
wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne, red. K. Bara-
nowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora, Łódź 2010, s. 239-245.
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2. Stymulowanie optymalnego fizycznego, psychicznego i fizy-
cznego rozwoju dziecka, monitorowanie tego procesu.

3. Upowszechnianie wiedzy o etapach rozwoju mowy dziecka, 
czynnikach wspomagających i hamujących ten rozwój.

4. Upowszechnienie konsultacji logopedycznych dla rodziców.
5. Obejmowanie badaniem przesiewowym każdego dziecka 

z grupy ryzyka oraz diagnozą różnicową tych dzieci, które 
przejawiają zaburzenia płynności mowy dłużej niż 6-12 mie-
sięcy lub u których występują inne sygnały świadczące o moż-
liwości nasilenia się objawów jąkania.

6. Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku małych dzieci.
7. Promowanie zasad dobrej komunikacji w kontaktach inter-

personalnych osób dorosłych z małymi dziećmi46.
Szczegółowe zalecenia profilaktyczne, które otrzymują rodzi-

ce dziecka korzystający z profilaktycznej konsultacji logopedycz-
nej w przypadku wczesnej niepłynności, to:
1. Ograniczenie presji czasu w kontaktach z dzieckiem.
2. Unikanie stawiania dziecku wygórowanych oczekiwań.
3. Uregulowanie trybu życia – stałe pory snu i posiłków, racjonal-

na dieta, wyeliminowanie silnych bodźców emocjonalnych.
4. Konsekwentne oddziaływania wychowawcze opiekunów wo-

bec dziecka.
5. Unikanie nagradzania dziecka (werbalnego lub niewerbalne-

go) za płynność wypowiedzi.
6. Budowanie wiary w siebie i podnoszenie samooceny dziecka.
7. Stosowanie w codziennych kontaktach z dzieckiem zasad dobrej 

komunikacji – dostarczanie dziecku właściwych wzorów w ko-
munikowaniu się, prezentowanie postawy dobrego słuchacza.

8. Zwolnienie tempa mowy osób dorosłych, komunikowanie się 
z dzieckiem w sposób dostosowany do jego możliwości.

9. Wykorzystywanie mowy niewerbalnej – bogatej w środki eks-
presji, szeptanie, śpiewanie.

10. Przyuczanie dziecka do mówienia po kolei i nieprzerywania 
sobie nawzajem.

11. Stosowanie pauz w mówieniu.

46  R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, dz. cyt.; C.W. Starkweather, S.R. Gottwald, 
M.M. Halfond, Stuttering prevention: A clinical method, Englewood Cliffs 1990; 
C.E. Weiss, H.S. Lillywhite, Communicative Disorders Prevention and Early Intervention, 
St. Luis 1981; J.S. Yaruss, N.A. Reardon, Young children who stutter, New York 2004.



Zaburzenia płynności mowy u dzieci w wieku przedszkolnym     255

12. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.
13. Koncentrowanie uwagi słuchaczy na treści wypowiedzi dziecka.
14. Nieprzymuszanie dziecka do mówienia i wystąpień przed 

publicznością.
15. Unikanie w kontaktach z dzieckiem komunikatów typu: „nie ją-

kaj się”, „mów wolniej”, „uspokój się”, „weź głębszy oddech”.
16. Niedopuszczanie do wyśmiewania czy przedrzeźniania dziecka.
17. Umożliwianie dziecku wypowiadania swoich uczuć.
18. Obserwacja ewentualnych niepłynności – odnotowywanie 

i opis okresów, gdy dziecko jest bardziej niepłynne47.

Strategie terapeutyczne w przypadku wczesnej  
niepłynności mowy

Wybór właściwej strategii postępowania terapeutycznego jest 
dodatkowym czynnikiem warunkującym skuteczność oddzia-
ływań. Najważniejszym celem interwencji terapeutycznej po-
dejmowanej wobec dziecka z objawami wczesnej niepłynności 
mowy jest niedopuszczenie do rozwinięcia się u dziecka nega-
tywnych emocji i reakcji motorycznych48. Strategie interwencji te-
rapeutycznej w przypadku wczesnej niepłynności mowy można 
najogólniej podzielić na dwie grupy: terapia pośrednia (indirect 
strategies) i terapia bezpośrednia (direct strategies)49.

Podejścia wykorzystujące terapię pośrednią mają na celu 
wspomaganie osiągania płynności w mowie dziecka poprzez 
działania skierowane na modyfikowanie jego środowiska. Zda-
niem J.S. Yaruss i N.A. Reardon, logopeda powinien uświadomić 
rodzicom dziecka, że większość małych dzieci przestaje się jąkać, 
a zarazem przekonać ich, że tym niemniej jest możliwa skuteczna 
pomoc w tych przypadkach, gdy problem się utrzymuje i rodzice 

47  R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, dz. cyt.; Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodzie-
cięce, dz. cyt.; C.W. Starkweather, S.R. Gottwald, M.M. Halfond, Stuttering pre-
vention: A clinical method, dz. cyt.; K. Węsierska, Niepłynność mowy wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja w dysfluencji, „Śląskie 
Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 11, s. 45-54.

48  Por. E.M. Bennett,  Working with People Who Stutter. A Lifespan Approach, 
dz. cyt.

49  Tamże.
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mogą z takiej fachowej pomocy skorzystać. Ponadto autorzy 
ci zalecają zaznajomienie opiekunów – tak by byli oni bardziej 
świadomi – z różnymi objawami zająknięć w mowie, które nale-
ży traktować jako objawy jąkania, a które można uznać za typo-
we dla wszystkich mówców przejawy dysfluencji50. Metody in-
terwencji pośredniej koncentrują się głównie na przekształcaniu 
relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem i monitorowaniu rozwo-
ju mowy dziecka. Metody interwencji bezpośredniej są natomiast 
ukierunkowane na pracę z samym dzieckiem (lecz także z jego 
otoczeniem), a ich celem jest opanowywanie płynności w mówie-
niu. L. Rustin wraz ze współpracownikami klasyfikuje metody 
interwencji terapeutycznej w przypadku wczesnej niepłynności 
mowy w następujący sposób:
 	 informowanie i udzielanie porad – takie podejście jest zaleca-

ne w przypadku, gdy rodzice nie są zaniepokojeni przejawa-
mi niepłynności w mowie dziecka (niepłynności nie są zbyt 
nasilone i pojawiły się stosunkowo niedawno, z wywiadu wy-
nika, że w rodzinie dziecka nie występowały przypadki jąka-
nia, a niepłynnościom w mowie nie towarzyszą inne zaburze-
nia rozwoju)51;

 	 terapia pośrednia – rekomendowana jest tym rodzinom, 
w których obecne są obawy i lęki związane z mową dziec-
ka, a także w tych przypadkach, gdy dziecko wykazuje silne 
napięcie podczas mówienia, przeżywa frustrację z powodu 
objawów niepłynności (dotyczy to zwłaszcza dzieci z obcią-
żonym wywiadem rodzinnym i poddanych znacznej presji 
otoczenia);

 	 terapia ukierunkowana na modyfikowanie interakcji pomię-
dzy rodzicami i dzieckiem – jest formą terapii pośredniej, 
która umożliwia rodzicom identyfikowanie zarówno tych 
aspektów ich interakcji z dzieckiem, które mają pozytywny 
wpływ na wspomaganie płynności dziecka, jak i tych zacho-
wań, które mogą wzmagać niepłynności w mówieniu; terapia 
jest prowadzona takimi metodami, aby modyfikowanie po-
staw rodziców dokonywało się pod wpływem ich własnych 

50  Por. tamże, s. 240-241.
51  C.B. Gregory, Counseling and Stuttering Therapy, w: Stuttering Therapy: Ra-

tionale and Procedures, red. H.H. Gregory, J.H. Campbell, C.B. Gregory, D.G. Hill, 
Boston 2003, s. 263-296.
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obserwacji i analiz zachowań; program terapii zakłada stop-
niowanie trudności – rodzic ustala jeden obszar zmiany, nad 
którym pracuje w konkretnym okresie;

 	 terapia pośrednia z elementami terapii bezpośredniej – jest 
stosowana w przypadku dzieci, u których jąkanie jest bar-
dziej nasilone, częściej dotyczy to dzieci starszych z dłuższą 
historią jąkania i współwystępowaniem innych czynników 
obciążających; zastosowanie elementów terapii pośredniej 
polega na stymulowaniu takich interakcji w środowisku do-
mowym, które wspierają płynność w mowie dziecka; ele-
menty terapii bezpośredniej są wprowadzane dwukierun-
kowo – w tym podejściu terapia ma za zadanie uświadomić 
dziecku takie aspekty mówienia związane z płynnością mo-
wy, jak: tempo, przerwy, napięcia, zająknięcia w potoku mo-
wy, próby zmagania się z niepłynnością; terapia ma również 
za zadanie modelowanie zachowania dziecka i udzielanie 
mu pozytywnego wsparcia, które w konsekwencji daje mu 
większą kontrolę nad swoją mową52;

 	 terapia bezpośrednia, która zakłada bezpośrednią pracę 
z dzieckiem w celu upłynniania jego mowy; jest to osiągane za 
pomocą różnych technik (uczenie technik płynności, trening/
coaching rodziców, warunkowanie instrumentalne)53.
Z kolei D. Hill wyróżnia trzy podstawowe strategie terapeu-

tyczne w przypadku wczesnej niepłynności mowy:
 	 prewencyjne porady dla rodziców – rekomendowane są tym 

dzieciom, które nie mają szczególnie nasilonych objawów nie-
płynności w mowie; polegają na dostarczaniu rodzicom in-
formacji o rozwoju mowy i ewentualnych zakłóceniach tego 
procesu, a także informowaniu o podstawowych sposobach 
wspomagania płynności mowy dziecka;

52  E. Kelman, A. Nicholas, Practical Intervention for Early Childhood Stamme-
ring. Palin PCI Approach, dz. cyt.

53  Przykładem terapii bezpośredniej jest The Lidcombe Program. Jest to 
program terapii behawioralnej, prowadzonej zarówno w warunkach gabinetu 
(poradni), jak i przez rodziców w domu. Rodzice są przeszkoleni przez tera-
peutę, by byli w stanie rozwijać i monitorować poziom płynności mowy dziec-
ka w różnych sytuacjach; ćwiczenia te są odtwarzane podczas domowych sesji 
terapeutycznych, w czasie których dziecko jest nagradzane za postępy w osią-
ganiu płynności mowy. Zob. M. Onslow, A. Packman, E. Harrison, The Lidcombe 
Program of early stuttering intervention: A clinician’s guide, Austin 2003.

Studia z logopedii – 17
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 	 poradnictwo rodzin z terapią pośrednią – zaleca się tym 
dzieciom, które manifestują objawy na pograniczu rozwo-
jowej niepłynności mówienia i jąkania; to podejście polega 
na pracy zarówno z dziećmi, jak i rodzicami, ale koncentru-
je się głównie na podnoszeniu świadomości rodziców po-
przez uczenie ich technik wspomagających osiąganie płyn-
ności w mowie dziecka; efekty terapeutyczne są osiągane 
między innymi dzięki zastosowaniu wczesnej interwencji 
oraz zredukowaniu poziomu stresu w otoczeniu dziecka 
oraz korzystnemu dla dziecka zmodyfikowaniu warunków  
środowiskowych;

 	 kompleksowe programy terapeutyczne – wspomagają płyn-
ność mowy i zalecane są dzieciom z bardziej nasilonymi ob-
jawami niepłynności w mówieniu, które w toku zajęć gru-
powych mogą rozwijać umiejętności posługiwania się mową 
płynną, natomiast ich rodzice poprzez aktywne uczestnictwo 
w sesjach indywidualnych i grupowych rozwijają swoje kom-
petencje interpersonalne, a także umiejętności potrzebne do 
wspomagania dziecka w osiąganiu płynności w mowie54.
Terapia pośrednia jest stosunkowo popularnym, z powo-

dzeniem stosowanym przez logopedów środkiem prewencji, 
profilaktyki, a także terapii wczesnej interwencji wobec dzieci, 
zwłaszcza małych, z niezbyt nasilonymi objawami dysfluencji55. 
Terapia pośrednia jest stosowana wówczas, gdy objawy nie-
płynności w mowie dziecka to przede wszystkim powtórzenia 
części słów, pojedynczych sylab lub całych wyrazów. Dziecko 
najczęściej nie manifestuje frustracji z powodu zakłóceń w mó-
wieniu. Również rodzice nie odczuwają złości, lęku czy obaw 
z powodu występujących zaburzeń mowy. Jak już zasygnalizo-
wano, w kwalifikowaniu dziecka do terapii pośredniej ważny 
jest również czas wystąpienia pierwszych objawów, tzn. gdy 
niepłynności w mowie pojawiły się stosunkowo niedawno. In-
ne czynniki brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do tej formy 
terapii to: w rodzinie nie występują przypadki jąkania, dziecko 

54  D.G. Hill, 2003,  Differential Treatment of Stuttering in the Early Stages of De-
velopment, dz. cyt.

55  E.M. Bennett, Working with People Who Stutter, dz. cyt.; K.A. Chmela, 
Working with Preschoolers who Stutter: Successful Intervention Strategies, dz. cyt.; 
L.A. Nelson, Early intervention and prevention of stuttering, w: Stuttering therapy: 
prevention and intervention with children, Memphis 2002. 
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nie manifestuje innych zaburzeń mowy, nie ma innych powo-
dów do obaw związanych z rozwojem dziecka.

Zdaniem B. Guitara, w przypadku borderline sttutering, tzn. nie-
płynności na pograniczu normalnej dysfuencji i jąkania, terapia 
logopedyczna koncentruje się na wspomaganiu rodziny. Terapia 
pośrednia opiera się na założeniu, że mowa dziecka jest determi-
nowana przez wpływ otoczenia i oddziaływanie na to środowisko 
daje odpowiednie efekty terapeutyczne. W tej formie terapii logo-
peda koncentruje się na modyfikowaniu tempa i rytmu mówienia 
dziecka i jego najbliższych. Rodzicom – opiekunom sugeruje się 
również upraszczanie sytuacji komunikacyjnych, w jakich uczest-
niczy dziecko. Stymulowanie mowy dokonuje się przede wszyst-
kim za pośrednictwem zabawy w toku ćwiczeń logorytmicznych, 
relaksacyjnych i muzykoterapeutycznych. Rodzice otrzymują in-
strukcje, jak postępować z dzieckiem w domu, jak komunikować 
się z nim, by nie koncentrować uwagi dziecka na mowie, nie kłaść 
nacisku na kontrolowanie wypowiedzi56. Pośrednie strategie tera-
peutyczne stosowane w przypadku wczesnej niepłynności mowy 
to przede wszystkim: poradnictwo, terapia zabawowa, terapia 
ruchowa, logorytmika, relaksacja. Zdaniem Z. Tarkowskiego, do 
interwencji pośredniej można również zaliczyć: farmakoterapię, 
ziołolecznictwo i leczenie paramedyczne57. W trakcie spotkań 
z logopedą dokonuje się modelowanie postaw osób znaczących 
w życiu dziecka wobec jego mowy. Logopedzi doradzają rodzi-
com, jakie zasady postępowania powinny obowiązywać rodzinę 
i otoczenie dziecka z wczesną niepłynnością mowy – przygoto-
wują na potrzeby oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych 
konkretne wskazówki dla rodziców58.

Najważniejsze, udzielane przez terapeutę zalecenia związane 
ze stylem komunikowania w rodzinie dziecka objętego terapią to 
zwolnienie tempa mowy, stosowanie kilkusekundowych pauz 
w mówieniu, uważne słuchanie wypowiedzi dziecka, wpro-
wadzenie zasady mówienia po kolei, zmniejszenie ilości pytań 
zadawanych dziecku oraz dostosowanie poziomu słownictwa 

56  Z. Dołęga, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości 
rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice 2003.

57  Por. Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.
58  Por. D. Kamińska, Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, dia-

gnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego, dz. cyt.



260 Katarzyna Węsierska

do możliwości dziecka. Logopeda rekomenduje także wprowa-
dzanie w życie następujących zaleceń dotyczących trybu życia 
dziecka oraz pożądanych form aktywności w czasie prowadze-
nia terapii:
 	 wprowadzenie tzw. czasu specjalnego (special time), tzn. każ-

dego dnia najbliższa dziecku osoba stara się poświęcać mu 
około 10-15 minut na wspólną zabawę – jest to czas, w którym 
osoba dorosła koncentruje się całkowicie na dziecku, bawi 
się z nim, zwracając uwagę na jego emocje, potrzeby, ale nie 
reagując na sposób, w jaki ono mówi, a jednocześnie dorosły 
utrwala sobie zalecane sposoby komunikowania się59;

 	 prowadzenie uregulowanego i spokojnego trybu życia – stałe 
pory snu i posiłków, unikanie aranżowania spotkań, imprez, 
które mogłyby być dla dziecka nadmiernie ekscytujące;

 	 wyeliminowanie zbyt wielu dodatkowych zajęć z planu dnia 
dziecka, które mogłyby powodować pośpiech i napięcie w co-
dziennym życiu;

 	 konsekwencja w postępowaniu z dzieckiem – ustalenie i prze-
strzeganie jasno określonych reguł;

 	 ograniczenie oglądania telewizji i zabaw z wykorzystaniem 
komputera na rzecz wszelkich form zabaw grafomotorycz-
nych (rysowanie, malowanie, kolorowanie, lepienie, klejenie, 
wydzieranie, wycinanie), ruchu, najlepiej na świeżym powie-
trzu i w obecności osób znaczących dla dziecka;

 	 wspólne przygotowywanie posiłków (np. lepienie pierogów, 
ciast, robienie sałatek itp.), spacery, kąpiele, masaże;

 	 zabawy oddechowe (krótkie czasowo, w dobrze przewietrzo-
nym pomieszczeniu): „puszczanie” baniek mydlanych, dmu-
chanie przez rurkę, dmuchanie na wiatraczek itp.;

 	 gry i zabawy konstrukcyjne: układanie klocków, nawlekanie 
koralików, układanie domków z kart, układanie puzzli;

 	 śpiewanie i szeptanie;
 	 wzmacnianie samooceny dziecka poprzez eksponowanie je-

go prac plastycznych, podkreślanie wśród najbliższych jego 

59  B. Guitar, Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. 
Lippincott, dz. cyt.; E. Kelman, A. Nicholas, Practical Intervention for Early Chil-
dhood Stammering. Palin PCI Approach, dz. cyt.; H. Waszczuk, Rodzinna terapia 
jąkania, dz. cyt.; K. Węsierska, Interakcyjna Terapia Rodzic-Dziecko – Palin Parent-
-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logo-
pedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym, dz. cyt.
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osiągnięć i sukcesów, rezygnowanie z pochwał za płynną mo-
wę, gdyż może to wzbudzić w dziecku przekonanie, że jest 
kochane tylko wtedy, gdy mówi prawidłowo60.
Ostatnie lata przynoszą coraz większe upowszechnianie się 

interwencji bezpośredniej w stosunku do nasilonych objawów ją-
kania u małych dzieci. Przykładem takiej terapii ukierunkowanej 
na pracę nad mową dziecka jest The Lidcombe Program61. Pro-
gram zakłada intensywny udział rodziców, którzy są przyuczani 
do stosowania technik terapeutycznych, które są następnie wdra-
żane i utrwalane w warunkach domowych. Na cotygodniowych 
spotkaniach rodzice opanowują umiejętność prowadzenia wspie-
rających, ćwiczeniowych rozmów z dzieckiem. Uczą się wów-
czas udzielania dziecku wzmacniających je informacji zwrotnych 
typu: „to było naprawdę gładko wypowiedziane”, „wypowie-
działeś to gładko”. Rodzice otrzymują wskazówkę, by od czasu 
do czasu, gdy w mowie dziecka pojawia się niepłynność, uświa-
damiać mu ten fakt poprzez pytanie skłaniające je do zastosowa-
nia ćwiczonego sposobu mówienia. Rodzice mogą użyć czasem 
komentarza: „to powiedziałeś trochę niepłynnie”. Instruowa-
ni są również, by w niektórych sytuacjach zachęcić dziecko do 
ponowienia próby płynnego wypowiedzenia zdania, na którym 
wcześniej się zająknęło. Początkowy trening odbywa się w cza-
sie krótkich, ustrukturyzowanych dialogów rodzica z dzieckiem. 
W miarę jak liczba niepłynności w mowie dziecka maleje, ćwi-
czenia upłynniania mowy są rozszerzane na inne sytuacje komu-
nikacyjne w trakcie dnia. W czasie trwania programu klinicysta 
i rodzice regularnie diagnozują poziom niepłynności w mowie 
dziecka i na tej podstawie programują dalszy przebieg terapii.

W praktyce logopedycznej dość często stosuje się kombinację 
terapii pośredniej i bezpośredniej, tzw. podejście zintegrowane 
lub terapię kompleksową. W takim ujęciu poszczególne techni-
ki terapeutyczne są wykorzystywane odpowiednio do potrzeb 

60  K. Węsierska, Niepłynność mowy wśród dzieci w wieku przedszkolnym – profi-
laktyka i wczesna interwencja w dysfluencji, dz. cyt.

61  Zob. M. Onslow, A. Packman, E. Harrison, The Lidcombe Program of early stut-
tering intervention: A clinician’s guide, dz. cyt.; M. Onslow, Behavioral management of 
stuttering, San Diego 1996; M. Onslow, A. Packman, 1999, Issues in the Treatment 
of Early stuttering, w: The Handbook of Early Stuttering Intervention, dz. cyt. Wię-
cej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Sydney: http://sydney.
edu.au/health_sciences/asrc (dostęp dnia: 15.12.2011).
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jąkających się dzieci i ich rodzin62. Udział rodziców w terapii jest 
czynnikiem warunkującym skuteczność oddziaływań logopedy, 
a często wręcz przesądzającym o powodzeniu terapii. Konieczne 
jest wówczas pełne zaangażowanie środowiska opiekuńczo-wy-
chowawczego dziecka63. Do najpopularniejszych metod i technik 
wykorzystywanych przez logopedów w terapii małych dzieci 
w warunkach polskich należy przede wszystkim zaliczyć: mówie-
nie zwolnione z przeciąganiem samogłosek, mówienie z „echem”, 
mówienie rytmiczne (rytmizacja mowy za pomocą ręki, palca, ge-
stów), sylabizowanie, terapię oddechową, ćwiczenia relaksacyjne, 
ćwiczenia fonacyjne (delikatnego startu mowy i miękkiego nasta-
wienia głosu), warunkowanie instrumentalne. W terapii komplek-
sowej podstawowym celem oddziaływań logopedycznych jest 
osiąganie płynności mówienia poprzez trening tej umiejętności 
z wykorzystaniem w różnym nasileniu poszczególnych technik 
terapeutycznych. Mówienie zwolnione jest jedną z podstawowych 
metod terapeutycznych, polegającą na przeciąganiu sylabotwór-
czych samogłosek w mówieniu. Daje to efekt mowy zwolnionej –  
upłynnionej64. Umożliwia to skuteczne zastosowanie tej techniki 

62  D.G. Hill, H.H. Gregory, Stuttering therapy for children, dz. cyt.; D.G. Hill, Diffe-
rential Treatment of Stuttering in the Early Stages of Development, dz. cyt.; R.J. Ingham, 
A.K. Cordes, Treatment decision or young children who stutter: Further concerns and com-
plexities, “American Journal of Speech-Language Pathology: A Journal of Clinical 
Practice” 1998, nr 7, s. 10-19; M. Chęciek, Jąkanie, dz. cyt.; M. Chęciek, Różne oblicza 
niepłynności mówienia, dz. cyt.; M. Chęciek, Problemy dysfluencji mowy w aktualnych 
światowych badaniach (z uwzględnieniem V Kongresu Światowego Towarzystwa Zaburzeń 
Płynności Mowy w Dublinie), dz. cyt.; B. Jeziorczak, K. Węsierska,  Interakcyjna Terapia 
Rodzic-Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem sku-
tecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym, dz. cyt.; D. Kamiń-
ska, Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wcze-
snodziecięcego, dz. cyt.; W. Kostecka, Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu się, dz. cyt.; 
W. Kostecka, Dziecko i jąkanie, dz. cyt.; E.J. Lichota, Profilaktyka jąkania i niepłynności 
mówienia, Gdańsk 2008; Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.; H. Waszczuk, 
Rodzinna terapia jąkania, dz. cyt.; K. Węsierska,  Interakcyjna Terapia Rodzic-Dziecko – 
Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowa-
nia logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym, dz. cyt.

63  D. Deluga, O jąkaniu wczesnodziecięcym, „Śląskie Wiadomości Logope-
dyczne” 2006, nr 10, s. 44-48.

64  Pozwalają na to cechy fonetyczne samogłosek, które są ośrodkami emi-
syjnymi mowy. Samogłoski pełnią w wyrazach funkcję sylabotwórczą (w języ-
ku polskim każda sylaba zawiera samogłoskę). Umożliwia to skuteczne zasto-
sowanie tej techniki w terapii jąkających się dzieci. Zob. B. Toczyska, Sarabanda 
w chaszczach, Gdańsk 1997.
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w terapii jąkających się dzieci. W takim podejściu wprowadza 
się również ćwiczenie wyrabiania nawyku stosowania krótkich, 
kilkusekundowych pauz pomiędzy poszczególnymi fragmenta-
mi wypowiedzi65. Kolejną popularną wśród polskich logopedów 
techniką jest mówienie z tzw. „echem”. Zastosowanie tej metody 
w praktyce terapeutycznej polega na mówieniu w sposób zsyn-
chronizowany z własnym echem66. Inną, skutecznie stosowaną 
techniką upłynniania mowy jest mówienie rytmiczne. Polega ono 
na mówieniu sylabami wyrazów i zdań, przy czym rytm może wy-
znaczać metronom lub upłynniające ruchy całego ciała, ręki wiodą-
cej lub palca. W niektórych programach terapeutycznych pacjent 
w rytm wypowiadanych fraz kreśli w powietrzu sinusoidę palcem 
lub wykonuje paraboliczne ruchy ręką67. Do rytmizacji wykorzy-
stywane są też gesty naturalne (gestykulacja) lub tzw. rytmogesty 
– obszerne płynne ruchy towarzyszące mowie68. Sylabizowanie to 
kolejna technika upłynniania mowy wykorzystywana w terapii 
małych dzieci69. W celu upłynnienia mowy z wykorzystaniem sy-
labizowania prowadzone są zabawy, podczas których dziecko ryt-
micznie wystukuje lub wyklaskuje sylaby w wyrazach i frazach. 
Terapia oddechowa to z kolei zabawy wprowadzane w celu 

65  M. Chęciek, Techniki przedłużonego mówienia oraz delikatnego startu mowy 
wciąż aktualne, „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2004, nr 7, s. 41-45.

66  W metodzie tej wykorzystywane jest zjawisko opóźnionego sprzęże-
nia zwrotnego (delayed auditory feedback). Efekt Lee został odkryty w latach 50. 
XX wieku. Mówiący słyszy swój głos z opóźnieniem wynoszącym około 0,25 
sekundy, co powoduje, że zwalnia tempo mówienia, a mowa upłynnia się.  
B. Adamczyk – twórca „echokorektora mowy” w metodzie „echo” proponuje 
mówienie w sposób zsynchronizowany z własnym echem opóźnionym o oko-
ło 0,1-0,3 sekundy, co powoduje przeciąganie samogłosek w mowie i zanikanie 
jąkania. Opóźnienie to powoduje wydłużenie samogłosek w mowie, która ule-
ga upłynnieniu. Początkowo ćwiczenia odbywają się z użyciem „echokorekto-
ra”, by następnie trenować nawyk mówienia z tzw. echem zapamiętanym Zob.  
B. Adamczyk, Trening i psychoterapia w metodzie „Echo”, „Logopedia” 1977, 
nr 10, s. 46-55; B. Adamczyk, Terapia jąkania metodą „Echo”, w: Diagnoza i terapia 
zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993.

67  M. Chęciek, Jąkanie, dz. cyt.; M. Chęciek, Jąkanie. Diagnoza – terapia – pro-
gram, Kraków 2007.

68  Por. L. Ariutiunian, Problemy patologicznego podłoża jąkania, „Logopedia” 
1997, t. 24, s. 31-37; M. Młynarska, T. Smereka, Psychostymulacyjna metoda kształ-
towania i rozwoju mowy oraz myślenia, Warszawa 2000; S. Wilczewski, Teoretyczne 
założenia i metoda usuwania jąkania, „Logopedia” 1967, nr 7, s. 105-111.

69  Por. C.D. Dell, Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcz-
nik dla logopedów, Kraków 2008.
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utrwalania prawidłowych wzorców oddechowych w mówieniu. 
Są to następujące ćwiczenia: pogłębianie oddechu, wydłużanie 
fazy wydechowej, umiejętne gospodarowanie powietrzem wy-
dychanym w mówieniu. Gimnastyka oddechowa w przypadku 
małych dzieci powinna być stosowana bardzo ostrożnie, aby nie 
doprowadzić do utrwalenia się niekorzystnych zjawisk w postaci 
dyskoordynacji oddechowo-fonacyjnych, nieprawidłowych na-
wyków, takich jak zwyczajowe oddychanie wyłącznie przez nos 
podczas realizacji wypowiedzi werbalnych70. Ćwiczenia relaksa-
cyjne natomiast pomagają rozluźnić mięśnie ciała, a tym samym 
ułatwić sprawne komunikowanie się. Do najczęściej wykorzysty-
wanych technik relaksacyjnych należą: relaksacja progresywna 
E. Jacobsona i trening autogenny J.H. Schultza. Elementy tych 
technik relaksacyjnych z powodzeniem są adaptowane do sto-
sowania wobec dzieci przedszkolnych71. Zaleca się codzienne 
stosowanie technik relaksacyjnych w różnych pozycjach ciała 
i w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Inną z technik wyko-
rzystywaną w terapii małych dzieci z zaburzeniami płynności 
mowy są ćwiczenia fonacyjne – delikatnego startu mowy i mięk-
kiego nastawienia głosu72. Polegają one na stosowaniu delikatne-
go zbliżenia narządów artykulacyjnych, zwłaszcza w przypad-
ku spółgłosek (szczególnie zwartych) na starcie wypowiedzi73. 
W ćwiczeniach miękkiego ataku głosu wykorzystuje się technikę 
przepływu powietrza M. Schwarza. W niektórych programach 
terapeutycznych stosuje się warunkowanie instrumentalne. Ta 
technika ma dwojakie zastosowanie: w nagradzaniu wypowiedzi 
płynnych lub/i karaniu (wygaszaniu) wypowiedzi niepłynnych74.  

70  Por. Z. Pawłowski, Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpie-
waczego i mówionego, Kraków 2005; Z. Tarkowski, Jąkanie, w: Podstawy neurologo-
pedii. Podręcznik akademicki, dz. cyt.

71  Por. D. Kamińska, Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, dia-
gnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego, dz. cyt.; E.J. Lichota, Profilaktyka jąkania 
i niepłynności mówienia, dz. cyt.; H. Waszczuk, Rodzinna terapia jąkania, dz. cyt.

72  Por. D. Kamińska, Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, dia-
gnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego, dz. cyt.; E.J. Lichota, Profilaktyka jąkania 
i niepłynności mówienia, dz. cyt.

73  Por. M. Chęciek, Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, dz. cyt.; M. Chęciek, 
Techniki przedłużonego mówienia oraz delikatnego startu mowy wciąż aktualne, dz. cyt.

74  Por. M. Chęciek, Rola pochwały i nagany w terapii logopedycznej jąkających się 
dzieci w ujęciu szkoły amerykańskiej, „Logopedia” 1991, nr 18, s. 27-36; Z. Tarkow-
ski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.
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Wobec jąkających się dzieci coraz powszechniej jest stosowany 
system pochwał – za płynne mówienie i nagan – za symptomy 
jąkania, uzupełniony dodatkowymi czterema elementami te-
rapii, do których należą: redukowanie przyspieszonego tempa 
mowy, rozpoczynanie wypowiedzi z miękkim nastawieniem 
głosu i narządów mownych, upraszczanie skomplikowanych 
wypowiedzi, modyfikowanie postaw75. Istotną formą oddziały-
wań terapeutycznych wobec dzieci z objawami wczesnej dys-
fluencji jest rozwijanie sprawności językowej. Polega ono na 
stymulowaniu i wspomaganiu rozwoju mowy, zgodnie z tezą 
Ch. Van Ripera, że: „małe jąkające się dziecko, [tzw. beginning 
stutterer] ciągle uczy się mówić”76. Z uwagi na fakt, że zaburze-
nia płynności mowy dość często współwystępują z innymi pro-
blemami logopedycznymi, w Stanach Zjednoczonych zalecane 
są między innymi następujące zasady postępowania w takich 
przypadkach:
 	 im młodsze dziecko, tym więcej zaleca się stosowania terapii 

pośredniej;
 	 w toku wszystkich interakcji terapeutycznych z dzieckiem 

wskazane jest stosowanie zwolnionego tempa mowy, dbając 
jednocześnie, by brzmiało to na tyle naturalnie, by było akcep-
towalne przez dziecko i rodziców;

 	 wzmacnianie wszelkich prób stosowania przez dziecko zwol-
nionego sposobu mówienia;

 	 unikanie korygowania wymowy dziecka;
 	 stopniowe rozwijanie sprawności językowej dziecka;
 	 przyuczanie dziecka do mówienia po kolei, ze stosowaniem 

pauz w mówieniu;
 	 wspomaganie rozwoju sprawności artykulacyjnej dziecka;
 	 wdrażanie zasad dobrej komunikacji poprzez ćwiczenie w uży-

waniu takich prawideł, jak: „poczekaj na swoją kolej”, „nie 
przerywaj innym”, „patrz na osobę, z którą rozmawiasz” itd.;

 	 stosowanie różnych technik terapeutycznych (np. wykorzy-
stywanie na przemian ćwiczeń wspierających płynność mó-
wienia z ćwiczeniami stymulującymi rozwój mowy);

75  Por. M. Chęciek, Rola pochwały i nagany w terapii logopedycznej jąkających się 
dzieci w ujęciu szkoły amerykańskiej, dz. cyt.

76  C. Van Riper, L. Emerick, Speech Correction: An Introduction to Speech Pa-
thology and Audiology, Englewood Cliffs 1990, s. 322.
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 	 włączanie dziecka do udziału w terapii grupowej;
 	 angażowanie rodziców do aktywnego udziału w terapii77.

Rozwijanie sprawności językowej u małych dzieci, u których 
nabywanie mowy przebiega nieharmonijnie, poprawia płynność 
mówienia i w tych przypadkach jest szczególnie zalecane. Trening 
płynności i sprawności językowej polega na ćwiczeniach w wy-
powiadaniu coraz bardziej złożonych konstrukcji poprzez stoso-
wanie: mowy wiązanej – dziecko wypowiada się razem z innymi; 
powtarzania za kimś; odpowiedzi na pytania poglądowe; samo-
dzielnego opisu przedmiotów, obrazków lub czynności – wypo-
wiadanie połączone jest z wykonywaniem czynności manual-
nych; opowiadania usłyszanego tekstu o niezbyt skomplikowanej 
fabule; gier i zabaw dialogowych nacechowanych emocjonalnie78.

Logopedzi prowadzący kombinację terapii pośredniej i bezpo-
średniej akcentują potrzebę angażowania rodziny jąkającego się 
dziecka. Celem takich działań jest wdrażanie do udziału w terapii 
jak największej ilości członków rodziny na rzecz poprawy komu-
nikacji i modyfikowania postaw wobec problemu niepłynności 
dziecka. Kompleksowa terapia logopedyczna dziecka jąkającego 
się prowadzona z udziałem rodzin zyskuje sobie popularność 
w środowisku polskich logopedów. Wydaje się, że logopedzi co-
raz bardziej doceniają znaczenie dla efektywności terapii logo-
pedycznej zaangażowania środowiska opiekuńczo-wychowaw-
czego dziecka79. Dla skuteczności prowadzonej terapii wskazane 
jest również nawiązanie przez logopedę współpracy z innymi 
specjalistami, a także nauczycielem przedszkola. Umożliwia to 

77  E.M. Bennett, Working with People Who Stutter. A Lifespan Approach, dz. cyt.; 
E.P. Paden, E. Yairi, Phonological characteristics of children whose stuttering persisted 
or recovered, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 1996, nr 39, 
s. 981-990.

78  Por. Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt.
79  Por. M. Chęciek, Jąkanie, dz. cyt.; M. Chęciek, Jąkanie. Diagnoza – terapia – 

program, dz. cyt.; B. Jeziorczak, K. Węsierska, Interakcyjna Terapia Rodzic-Dziec-
ko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego 
postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym, dz. cyt.; D. Kamińska, 
Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wcze-
snodziecięcego, dz. cyt.; W. Kostecka, 1999, Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu 
się, „Logopedia”, nr 26, s. 67-84; W. Kostecka, Dziecko i jąkanie, dz. cyt.; J. Krysiak, 
K. Szczepańska, Grupowa terapia jąkania „rodzic-dziecko”, „Biuletyn Logopedycz-
ny” 2003, nr 3, s. 26-30; H. Waszczuk, Rodzinna terapia jąkania, dz. cyt.; K. Węsier-
ska, Niepłynność mowy wśród dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna 
interwencja w dysfluencji, dz. cyt.
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stworzenie dziecku optymalnych warunków, które sprzyjają opa-
nowywaniu płynności w mówieniu. W celu osiągnięcia pełnych 
sukcesów w procesie terapeutycznym konieczna jest pełna akcep-
tacja rodziców dla programu naprawczego proponowanego przez 
logopedę i konsekwentne stosowanie się do jego wskazówek i za-
leceń w warunkach domowych. Postulat dostosowania się do za-
leceń logopedy jest niezwykle istotny również w odniesieniu do 
nauczycieli. Wobec dzieci z objawami niepłynności mowy coraz 
bardziej upowszechnia się podejmowanie interwencji terapeu-
tycznej tak szybko, jak to możliwe80. Jednocześnie ważne jest, by 
dobór strategii terapeutycznej został dokonany świadomie, zależ-
nie od rodzaju nasilenia objawów i współwystępowania innych 
czynników ryzyka. Sposób działania logopedy powinien być do-
stosowany do wieku i możliwości pacjenta, a także do potrzeb 
jego środowiska opiekuńczo-wychowawczego. Efektywność te-
rapii logopedycznej zależy od odpowiednio wcześnie podjętej 
interwencji i kompleksowego podejścia do zjawiska dysfluencji 
małego dziecka. Udział wszystkich znaczących dla dziecka osób – 
zwłaszcza rodziców oraz zastosowanie odpowiednio dobranych 
oddziaływań logopedycznych warunkuje skuteczność terapii.
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Dziecko z obniżoną sprawnością intelektualną, wy-
kazujące problemy w mówieniu, charakteryzują utrud-
nienia w uzyskaniu efektywnej terapii logopedycznej. 
Ćwiczenia winny uwzględniać zabawową formę pracy, 
opartą o konkretne użycie przedmiotów. Teksty logope-
dyczne powinny być krótkie, rymowane i zawierać zna-
ne dziecku słownictwo.
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Streszczenie

SummaryA child with a lower intellectual competence, indica-
ting speech problems, marks difficulties in achieving an 
effective speech therapy. We should take into conside-
rat ion the fact that exersises can also have the form of 
a game based on particular objects. Speech therapy te-
xts should be short, rhymed and should include a child`s 
well-known vocabulary.

Studia z logopedii – 18
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Problemy terminologiczne związane z pojęciem  
upośledzenia umysłowego

Osoby z upośledzoną sprawnością umysłową stanowią przed-
miot badań oligofrenopedagogiki, oligofrenii, pedagogiki upośle-
dzonych umysłowo.

Za ludzi z obniżoną sprawnością umysłową uważa się osoby, 
które bez specjalnych oddziaływań dydaktyczno-wychowaw-
czych nie są w stanie osiągnąć takiego stopnia samodzielności 
w wieku dojrzałym, który pozwoliłby im prawidłowo funkcjo-
nować w społeczeństwie. Przyczyna zjawiska tkwi w niższym 
poziomie inteligencji, tj. obniżonej umiejętności przyswajania 
wiedzy i sprawności przydatnych w wieku dojrzałym. Stopień 
przystosowania do życia w społeczeństwie nie zależy wyłącz-
nie od siły oddziaływań opiekuńczych, dydaktycznych i wycho-
wawczych, lecz od stopnia upośledzenia umysłowego.

Osoby z upośledzeniem umysłowym znacznego stopnia nie 
należy pozostawiać samym sobie, tzn. bez nadzoru placówek 
pedagogiczno-opiekuńczych. Interesujący pogląd w tej spra-
wie prezentuje C. Cunningham, twierdząc, iż wczesne i ciągłe 
nauczanie przyczynia się do mniejszego upośledzenia. Dziecko 
prowadzone dydaktycznie „szybciej osiągnie kluczowe etapy 
rozwoju, (...) zdobędzie więcej umiejętności oraz wzbogaci zasób 
wiedzy i będzie potrafiło więcej w życiu zrobić”1. Autor twierdzi 
równocześnie, że pomimo wszechstronnych oddziaływań nie 
ma możliwości uzyskania prawidłowych umiejętności intelektu-
alnych i realizacji – w wieku dorosłym – zadań, które wymagają 
formalnego i abstrakcyjnego rozumowania. Aby umożliwić jak 
najpełniejszą rewalidację, system oświaty i wychowania powo-
łuje placówki zajmujące się dziećmi, młodzieżą, a nawet osoba-
mi dorosłymi (w przypadkach upośledzeń głębszych). Obowią-
zujące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w zapisach 
dotyczących kształcenia specjalnego przewidują w przedziale 
wiekowym trzy do dwudziestu czterech lat następujące formy: 
przedszkola specjalne i oddziały specjalne w przedszkolach pu-
blicznych, zespoły szkół specjalnych (szkoły podstawowe i gim-
nazja) oraz klasy specjalne w szkołach publicznych, oddziały 

1  C. Cunningham, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, Warsza-
wa 1994, s. 217-218.
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i klasy integracyjne w przedszkolach i szkołach publicznych, pu-
bliczne integracyjne przedszkola i szkoły, klasy terapeutyczne, 
szkoły zawodowe specjalne, szkoły zawodowe i średnie w ra-
mach nauczania indywidualnego i inne placówki dla pacjentów 
opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. We wszelkiego 
typu placówkach przeznaczonych dla uczniów z różnymi stop-
niami upośledzenia zatrudniona jest kadra o wysokich kwalifi-
kacjach, permanentnie uzupełniająca swoją wiedzę w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. Prognozy oświatowe w za-
kresie kształcenia nauczycieli i specjalistów pracujących z oso-
bami upośledzonymi umysłowo, nadal podkreślają potrzebę 
„kształcenia aktywnego”, np. w oparciu o kursy, gdzie wykła-
dowcami winny być autorytety wybranych dziedzin nauko-
wych2.

W zasadzie intencjonalne oddziaływanie na oligofreników, 
tj. dzieci upośledzone umysłowo, niedorozwinięte umysłowo, 
niepełnosprawne, o obniżonej sprawności umysłowej, specjal-
nej troski rozpoczyna się z chwilą urodzenia dziecka i trwa 
permanentnie, stanowiąc nie tylko przygotowanie, ale przede 
wszystkim przystosowanie do pełnego uczestnictwa w społe-
czeństwie.

Modna i jakże potrzebna „wczesna interwencja logopedycz-
na”3, czyli terapia w zakresie mowy, to jeden z elementów dzia-
łań tzw. wczesnej diagnozy i interwencji w stosunku do niemow-
ląt nierozwijających się prawidłowo. Liczne w kraju dzienne 
ośrodki rehabilitacyjne przyjmują już kilkudniowe noworodki. 
Specjaliści rehabilitanci usprawniają niemowlęta, kontynuując 
terapię nawet po wiek dorosły, dopóki nie nastąpi usamodziel-
nienie się jednostki.

Podejmowanie w stosunku do dzieci zagrożonych upośle-
dzeniem umysłowym działań w ramach wczesnej interwencji 
jest bardziej skuteczne niż zbyt późne „działania naprawcze”4. 

2  Por. J. Błeszyński, System kształcenia specjalnego na przełomie wieków, w: Na-
uczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo, red., Cz. Kosakowski, 
Toruń 2001, s. 17-30; Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, War-
szawa 1998; O. Lipkowski, Pedagogika specjalna. Zarys, Warszawa 1979, s. 51-53.

3  E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie 
logopedyczne, Warszawa 1996, s. 27.

4  E. Tomasik, Przegląd współczesnych problemów pedagogiki specjalnej, w: Wy-
brane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, red. tejże, Warszawa 1997, s. 9.
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Zdaniem Cz. Kosakowskiego, „akcja profilaktyczna wymaga nie-
jednokrotnie wielu posunięć o charakterze ogólnospołecznym, 
przeobrażeń w świadomości społecznej, w nastawieniu rodzi-
ców, zmian w systemie oświaty, w kształceniu nauczycieli itp.”5. 
O celowości – zakrojonych na szeroką skalę – działań zapobie-
gawczych świadczą badania psychologów rozwojowych dowo-
dzące, iż w trzech lub czterech pierwszych latach życia dziecko 
chłonie to wszystko, co później tylko systematyzuje i utrwala na 
etapie edukacyjnym. Przyczyna tkwi w osiągnięciu przez pew-
ne partie mózgu dojrzałości rozwojowej w tym czasie. Oznacza 
to, że, np. kształtowanie się mowy po czwartym roku życia jest 
zakończone. Zaś wszelkie intencjonalne oddziaływania otocze-
nia po tym czasie są wyłącznie ćwiczeniami utrwalającymi. Po-
zostawianie niemowląt i dzieci najmłodszych, bez względu na 
stan fizyczny i psychiczny, samym sobie jest największym nie-
szczęściem, jakie można im sprawić. Ogranicza im się bowiem 
szansę harmonijnego psychicznego, fizycznego i emocjonalnego 
rozwoju, a tym samym przystosowania się do życia społecznego 
w wieku dorosłym.

Z pięcioletnich badań słowackich naukowców A. Debnarowej 
i I. Ucena, dotyczących przyswajania nowego słownictwa przez 
uczniów z upośledzeniem umysłowym między dziewiątym 
a piętnastym rokiem życia wynika, że:
 	 im dziecko upośledzone umysłowo jest starsze, tym mniej no-

wych wyrazów jest w stanie zapamiętać;
 	 w tekstach ciągłych wymagających powtórzeń najlepszy po-

ziom osiągają uczniowie około dziesiątego, najwyżej jedena-
stego roku życia, po czym następuje stagnacja do wieku pięt-
nastu lat;

 	 w przypadku ponownych powtórzeń po jednej dobie, wraz 
z wiekiem obniża się poziom zapamiętywania u uczniów naj-
starszych.
Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następujących 

wniosków dla praktycznych poczynań w pracy dydaktycznej 
z uczniami upośledzonymi umysłowo:
 	 u uczniów młodszych, tj. w wieku około dziesięciu lat należy 

intensywnie zwiększać zakres słownictwa;

5  Cz. Kosakowski, Diagnoza pedagogiczna w pracy nauczyciela, w: Nauczanie 
i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo, dz. cyt., s. 31.



Specyfika oddziaływań logopedycznych  277

 	 w tym samym czasie wskazane jest również rozszerzanie se-
mantycznego pola nowych wyrazów z tekstów zawartych 
w podręcznikach6.
Na gruncie polskim, badania umiejętności opanowania języ-

ka ojczystego przez uczniów klas I-III szkół specjalnych, prowa-
dziła A. Rakowska. Autorka poddała analizie wymowę, składnię 
i słownictwo dzieci, w oparciu o ich swobodne wypowiedzi do-
tyczące życia codziennego. W zakresie sposobów realizacji okre-
ślonych fonemów.

A. Rakowska sformułowała następujące wnioski:
 	 brak realizacji samogłosek nosowych u 33% badanych;
 	 występowanie samogłosek pochylonych, stanowiących cechę 

gwarową;
 	 substytucje szeregów zębowego, dziąsłowego i środkowoję-

zykowego;
 	 upraszczanie grup spółgłoskowych;
 	 braki w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu.

W zakresie składni badania wykazały, iż:
 	 wypowiedzenia uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w wieku od siedmiu do dwunastu lat są zbliżone pod wzglę-
dem długości do sześciolatków z normą intelektualną;

 	 w wypowiedziach dominują przede wszystkim zdania poje-
dyncze;

 	 stosowanie struktur wielokrotnie złożonych jest znikome;
 	 wypowiedzi cechują błędy fleksyjne, składniowe, słownikowe 

i logiczne;
 	 struktury wielokrotnie złożone współrzędnie sprawiają mniej-

szy problem niż złożone niewspółrzędnie.
Analiza słownictwa dzieci pozwoliła na sformułowanie nastę-

pujących wniosków:
 	 słownik dzieci upośledzonych jest uboższy od rówieśników 

z normą;
 	 dominują rzeczowniki, czasowniki występują rzadziej;
 	 znajomość 31-42 wyrazów wystarcza do wypełnienia połowy 

tekstu o zawartości 10 000 wyrazów;
 	 stosowane rzeczowniki to głównie rzeczowniki konkretne, 

czyli przedmioty spostrzegane przez dzieci;
6  A. Debnarova, I. Ucen, Niektóre špecyfika vyvinu verbalneho ucenia a verbal-

nych struktur mentalne retardovanych deti skolskeho veku, w: Interpersonalna komuni-
kacia a jej poruchy, red. J. Balaz, Bratislava 1988, s. 159-161.
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 	 najczęściej wykorzystywanymi czasownikami są czasowniki 
być i mieć oraz te, które odnoszą się do ruchu i działania;

 	 w słowniku dzieci rzadko występują przymiotniki, przysłów-
ki i przyimki.
Wnioski sformułowane na podstawie badań A. Rakowska za-

warła w trzech punktach. Po pierwsze, autorka zaleca zintensy-
fikowanie ćwiczeń oddechowych, słuchowych i narządów mo-
wy jako podstawy dla czystej fonicznie realizacji głosek. Istotną 
sprawą jest rozszerzanie mowy sytuacyjnej poprzez ćwiczenia 
składniowe, a także rozwijanie słownika dziecka realizowane 
w naturalnych sytuacjach7.

Badania nad opanowaniem języka mówionego przez uczniów 
klas młodszych szkół specjalnych podjęła także E.M. Mincza-
kiewicz. Analiza wyników badań dowiodła, że świadomie zor-
ganizowany program zabaw origami, stymulacyjnie wpłynął 
na rozwój języka mówionego u dzieci z lekkim upośledzeniem 
umysłowym. Autorka podkreśla, iż determinantem rozwoju 
słownikowego była wyższa sprawność manualna, a także lepszy 
poziom dużej motoryki. Dzieci wyróżniające się umiejętnością 
składania papierowych przedmiotów, cechowało również bogat-
sze słownictwo, treść i forma językowa.

Analiza wyników badań potwierdziła potrzebę:
 	 rozwijania małej i dużej motoryki dzieci z upośledzeniami 

umysłowymi od najmłodszych lat;
 	 podejmowania terapii wzbogacającej słownictwo uczniów 

klas młodszych z upośledzeniem umysłowym;
 	 wykorzystywania w swobodnej i zabawowej formie, technik 

wspomagających, np. origami8.
Interesujące badania wpływu piosenek ortofonicznych na 

usprawnianie wymowy dzieci z parasygmatyzmem w szkołach 
specjalnych Bydgoszczy prowadziła J. Nowak. Autorka poddała 
analizie efektywność piosenek w odniesieniu do wymowy, słow-
nictwa, składni, szybkości uczenia się tekstów słownych i aktyw-
ności na zajęciach ortofonicznych. Wyniki badań potwierdziły 

7  Por. A. Rakowska, Stopień opanowania języka przez dzieci lekko upośledzone 
umysłowo uczęszczające do niższych klas szkoły specjalnej, w: Człowiek niepełno-
sprawny w społeczeństwie, red. A. Hulek, Warszawa 1986, s. 267-271.

8  Por. E.M. Minczakiewicz, Rozwój języka mówionego uczniów młodszych klas 
szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo w toku zamierzonych oddziaływań 
stymulacyjnych, „Logopedia” 1994 nr 21, s. 44-45.
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przypuszczenia autorki, co do wysokiej skuteczności stosowania 
metody ortofoniczno-muzycznej w zakresie doskonalenia wy-
mowy dotychczas substytuowanej, a także szybkości uczenia się 
tekstów oraz aktywności na zajęciach ortofonicznych. W związ-
ku z powyższym autorka zaproponowała stosowanie piosenek 
ze specjalnie dobranymi tekstami jako zasadniczej część ćwiczeń 
ortofonicznych w toku lekcyjnym w klasach początkowych szkół 
specjalnych9.

Generalnie zadanie oligofrenopedagogiki polega na ustaleniu 
i wskazaniu takich metod i form rewalidacji, które dzieciom spe-
cjalnej troski pozwoliłyby na optymalnie wszechstronny rozwój 
i przystosowanie się do warunków istniejących we współcze-
snym społeczeństwie.

Pojęcie upośledzenia umysłowego ma bardzo szeroki zakres 
i jest w różny sposób definiowane. Obejmuje ono nie tylko upo-
śledzenie intelektualne różnego stopnia, lecz również zaburzenia 
i zahamowania emocjonalne, motywacyjne, a także problemy 
w rozwoju społecznym oraz słabą sprawność fizyczną. Odnosi 
się ono nie tylko do sfery poznawczej, lecz obejmuje całą osobo-
wość upośledzonego.

Twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Maria Grzego-
rzewska – rozpatruje upośledzenie umysłowe w dwóch zakre-
sach. Pierwszy stanowi oligofrenia, czyli niedorozwój umysłowy 
od urodzenia dziecka lub najwcześniejszego dzieciństwa charak-
teryzujący się zatrzymaniem rozwoju mózgu i jego wyższych 
czynności. Pojawiający się nieco później w czasie drugi element 
to otępienie, czyli osłabienie lub rozpad procesów korowych po-
wodujących obniżenie czynności umysłowych dotychczas pra-
widłowo się rozwijających.

J. Kostrzewski i I. Wald również – choć nieco inaczej – od-
różniają dwa pojęcia: upośledzenie umysłowe i oligofrenię, tj. 
niedorozwój umysłowy. „Stan charakteryzujący się istotnie niż-
szym od przeciętnego ogólnym poziomem funkcjonowania inte-
lektualnego i zaburzeniami w zakresie przystosowania się”10 to – 
zdaniem autora – definicja upośledzenia umysłowego. 

9  Por. J. Nowak, Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami 
w uczeniu się, Bydgoszcz 1993, s. 21-37.

10  J. Kostrzewski, I. Wald,, Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym, 
w: Upośledzenie umysłowe – Pedagogika, red. K. Kirejczyk, Warszawa 1981, s. 67.
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Natomiast niedorozwój umysłowy, czyli oligofrenia to przypad-
ki upośledzenia, które nastąpiły w najwcześniejszym okresie ży-
cia jednostki, tzn. w okresie okołoporodowym aż po trzeci rok 
życia dziecka.

Zdaniem R. Borowskiego, upośledzenie umysłowe to dys-
funkcja organizmu człowieka przejawiająca się opóźnionym roz-
wojem intelektualnym, zaś rozwój, jaki następuje w procesach 
uczenia się „wyraża się inną jakością jego rozwoju”11.

J. Wyczesany przytacza definicję E. Doll, który uwzględnia 
sześć kryteriów dla określenia niedorozwoju umysłowego. Sta-
nowią je: „(1) niedojrzałość społeczna (2) spowodowana niską 
sprawnością umysłową, (3) o charakterze rozwojowym, (4) nie- 
przemijającą w miarę dojrzewania, (5) pochodzenia konstytucjo-
nalnego, (6) nieodwracalną”12.

Interesujące wnioski na temat upośledzenia przedstawia psy-
cholog M. Kościelska. Autorka wiąże upośledzenie umysłowe 
z patologicznym kształtowaniem się osobowości wynikającym 
z negatywnych doświadczeń wczesnego dzieciństwa. Uważa 
ona, że „człowiek nie rodzi się z upośledzeniem umysłowym (...), 
ale z niejednakowymi szansami na korzystny rozwój”13.

Podobny pogląd wyraża G. Dybwad, twierdząc, że „pojęcie 
niedorozwoju umysłowego wynika tylko z naszych wyobrażeń 
o tym, czego jednostki upośledzone nie mogą osiągnąć”14. Zda-
niem autora, wyższy poziom rozwoju, a tym samym przystosowa-
nia się do życia w społeczeństwie zależy od poziomu stawianych 
oczekiwań i warunków stwarzanych osobom upośledzonym.

W związku z różnorodnym definiowaniem upośledzenia 
umysłowego Z. Sękowska i J. Sowa przytaczają trzy podejścia na-
ukowców do zagadnienia:
 	 kliniczno-medyczne,
 	 praktyczne,
 	 psychologiczno-społeczne.

11  R. Borowski, Wybrane zagadnienia z pedagogiki rewalidacyjnej, Warszawa 
1999, s. 103.

12  Clarke 1969, 66 cyt. za: J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo. 
Wybrane zagadnienia, Kraków 1999, s. 19.

13  M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, Warszawa 1995, s. 171.
14  G. Dybwad, Dynamika rozwoju w niedorozwoju umysłowym. Materiały infor-

macyjno-dydaktyczne, Warszawa 1966, s. 16.
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Niejednoznaczne traktowanie pojęcia i definicji upośledzenia 
umysłowego w literaturze przedmiotu odzwierciedla się także 
w kryteriach i klasyfikacji. Występowanie różnych kryteriów ma 
wpływ na odmienne klasyfikowania zjawiska. Wyróżnia się na-
stępujące kryteria upośledzeń umysłowych: psychologiczne, pe-
dagogiczne, etiologiczne, biologiczne i społeczne15.

Krzywdząca i etykietująca tradycyjna klasyfikacja psycholo-
giczna biorąca za podstawę iloraz inteligencji, wyróżniała trzy 
stopnie upośledzenia umysłowego: idiotyzm o ilorazie inteligen-
cji 0-19, imbecylizm, czyli I.I. między 20-49 i debilizm najcięższy 
stopień upośledzenia, tj. iloraz inteligencji od 50 do 69. Aktual-
na klasyfikacja według IX rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji 
Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów, obowiązująca od 1 stycznia 
1980 roku dzieli stopnie rozwoju umysłowego następująco:
1. Rozwój przeciętny; odchylenie standardowe mniejsze i rów-

ne 1, test Wechslera 85-110, test Termana-Merrill 84-100.
2. Rozwój niższy niż przeciętny; odchylenie od –1 do –2, test We-

chslera 70-84, test Termana-Merrill 69-83.
3. Niedorozwój umysłowy; odchylenie od –2 do –3, test Wechsle-

ra 55-69, test Termana-Merrill 52-68.
4. Niedorozwój umysłowy umiarkowany; odchylenie od –3 do 

–4, test Wechslera 40-54, test Termana-Merrill 36-51.
5. Niedorozwój umysłowy znaczny, odchylenie od –4 do –5, test 

Wechslera 25-39, test Termana-Merrill 20-35.
6. Niedorozwój umysłowy głęboki, odchylenie większe niż –5, 

test Wechslera 0-24, test Termana-Merrill 0-19.
Z podziału wynika, że dzieci o rozwoju niższym niż przecięt-

ny zaliczane są do osób mieszczących się w dolnej granicy nor-
my intelektualnej. Natomiast upośledzenia umysłowe zawarte są 
w czterostopniowej skali upośledzenia: lekkiego, umiarkowane-
go, znacznego i głębokiego.

W klasyfikacji pedagogicznej do niedawna uwzględniano 
stopień wyuczalności dzieci z upośledzeniem umysłowym. Wy-
różniono czterostopniowy podział na: dzieci prawie niewycho-
walne, małowychowalne, wychowalne i szkolne. Z podziałem 
i poglądem nie zgadza się współczesna pedagogika specjalna, 
która uważa, że nie ma osób niewychowalnych. Rehabilitacji 

15  Por. J. Wyczesany, Oligofrenopedagogika. Wybrane zagadnienia pedagogiki 
upośledzonych umysłowo, Kraków 1998, s. 24.
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poddawane są nawet jednostki z głębokim upośledzeniem umy-
słowym, jedynie metody dostosowywane zależnie od stopnia 
upośledzenia umysłowego.

Pogrupowanie przyczyn mających wpływ na powstanie nie-
dorozwoju stało się również podstawą klasyfikacji. Wyróżnia się 
oligofrenię pierwotną, której przyczyny tkwią w niesprzyjają-
cych czynnikach genetycznych oraz oligofrenię wtórną, będącą 
wynikiem zmian chorobowych mających miejsce w życiu płodo-
wym oraz w pierwszych latach po urodzeniu dziecka.

M. Kościelska, podkreślając, że „człowiek nie rodzi się z upo-
śledzeniem umysłowym, (...) lecz niejednakowymi szansami na 
korzystny rozwój”16, wyróżnia trzy rodzaje współzależnych 
czynników wpływających na rozwijającą jednostkę, zaczynając 
od okresu zarodkowego. Są nimi:
 	 czynniki biologiczne związane z uszkodzeniami mózgu,
 	 czynniki społeczne wynikające z warunków środowiskowych,
 	 czynniki psychologiczne oddziaływujące na funkcjonowanie 

psychiki.
Generalnie w etiologii zjawiska wyróżnia się najczęściej trzy 

grupy czynników sprawczych: prenatalne, perinatalne i postna-
talne. Wśród czynników prenatalnych uwzględnia się podział na 
embriopatie, tj. zmiany powstałe w okresie zarodkowym z przy-
czyn wirusowych lub czynników toksycznych i fetopatie, czyli 
zaburzenia okresu płodowego spowodowane wirusami, bakte-
riami, pasożytami lub działaniem czynników toksycznych17.

Pierwszą grupę stanowią przyczyny prenatalne, do których 
zalicza się między innymi wiek matki, niedotlenienia, uszko-
dzenia chemiczne, zaburzenia metabolizmu, choroby infekcyj-
ne matki, np. embriopatia różyczkowa lub fetopatie wirusowe 
i bakteryjne. Embriopatia różyczkowa, czyli uszkodzenie zarod-
ka spowodowane wirusem różyczki chorej matki, najczęściej 
powoduje opóźnienia rozwoju psychoruchowego, ale również 
może być przyczyną niedowidzenia, niedosłuchu lub wrodzo-
nych wad organów wewnętrznych, np. serca. Wśród fetopa-
tii, tj. zmian powstałych w okresie płodowym szczególną rolę  

16  M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, dz. cyt., s. 171.
17  R. Michałowicz, J. Chmielnik, Przyczyny mózgowego porażenia dziecięce-

go, w: Mózgowe porażenie dziecięce. Wskazówki dla rodziców, red. R. Michałowicz,  
J. Chmielnik, J.B. Michałowska-Mrożek, K. Mrożek, Warszawa 1997, s. 11-12.
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odgrywa listerioza spowodowana chorobotwórczymi bakteria-
mi, które mogą wniknąć do ustroju matki wraz z produktami 
spożywczymi.

Kolejną grupą są uszkodzenia perinatalne, tj. okołoporodo-
we. Najczęściej występują: niedotlenienia i urazy mechaniczne 
w czasie porodu. Przyczyną niedotlenienia mogą być czynniki: 
anoksemiczne spowodowane dostarczeniem zbyt małej ilości 
tlenu płodowi, zastoinowe, gdy zaburzenia krążenia ograniczają 
dopływ tlenu do różnych narządów wewnętrznych i anemicz-
ne, gdy powód tkwi w zbyt małej liczbie czerwonych krwinek, 
transportujących tlen do tkanek. Przyczynę zaburzeń może sta-
nowić także wcześniactwo, tzw. właściwe, czyli przedwczesne 
urodzenie, jak również urodzenie we właściwym czasie, lecz 
z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Ostatnie to uszkodzenia postnatalne, noworodkowe. Zalicza 
się do nich zapalenia mózgu i urazy czaszki oraz niesprzyjają-
ce warunki otoczenia pojawiające się w pierwszym okresie życia 
dziecka.

U dzieci z lekkim niedorozwojem umysłowym właśnie zanie-
dbania środowiskowe odgrywają znaczną rolę. Choć znane są 
przypadki, tzw. dzieci ulicy, które zrealizowały się zawodowo 
podobnie, jak dzieci uczęszczające do elitarnych szkół bądź je 
nawet przewyższyły i sytuacje odwrotne, gdzie mimo komplek-
sowych oddziaływań rodzin, dla których potomek był najważ-
niejszy uzyskano mierne efekty18. Jest to świadectwem tego, że 
nie we wszystkich przypadkach znana jest etiologia upośledzeń 
umysłowych, pomimo badań nad ich przyczynami i znacznym 
wkładzie medycyny.

Nie należy także zapominać o znaczeniu dziedziczenia oligo-
frenii. Z badań naukowców amerykańskich wynika, że jeśli jedno 
z rodziców jest upośledzone umysłowo, to 46,1% dzieci zrodzo-
nych z takiego związku dziedziczy ten stan. W przypadku, gdy 
oboje rodzice są opóźnieni umysłowo, 90,7% potomstwa także 
wykazuje upośledzenie.

Kwintesencji problematyki etiologii zjawiska dokonała Z. Sę-
kowska, która wyróżniła dwie grupy przyczyn. Pierwsza za-
wiera właśnie czynniki dziedziczne, tj. genetyczne, endogenne 
związane z obecnością szkodliwych genów dziedziczonych po 

18  Por. M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, dz. cyt., s. 171-184.
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przodkach. Drugą grupę stanowią czynniki środowiskowe, czyli 
egzogenne oddziaływające kolejno na zarodek, płód lub dziecko 
w pierwszych trzech latach jego życia.

Powyższe dywagacje pozwalają stwierdzić, że upośledze-
nie umysłowe nie jest jednostką chorobową, lecz konsekwencją 
zmian, uszkodzeń i zaburzeń powstałych drogą dziedziczenia 
lub nabytych w okresie ciążowo-okołoporodowym, noworodko-
wym i w ciągu trzech pierwszych lat życia dziecka.

Charakterystyka osób z lekkim upośledzeniem umysłowym

Lekkie upośledzenie umysłowe jest najlżejszą formą nie-
dorozwoju umysłowego, lecz najliczniej występującą w społe-
czeństwie. Dane liczbowe dotyczące upośledzeń umysłowych 
wskazują, że osób z lekkim upośledzeniem jest 75%, natomiast 
20% to umiarkowane i znaczne upośledzenie, a 5% stanowią 
upośledzenia głębokie. Osoby dorosłe z lekkim upośledzeniem 
umysłowym nie przekraczają poziomu intelektualnego dzieci 
dwunastoletnich, zaś ich dojrzałość społeczna jest adekwatna do 
poziomu młodzieży siedemnastoletniej. Dzięki odpowiednio do-
stosowanemu systemowi kształcenia i wychowania w wieku do-
rosłym znaczna ich większości uzyskuje umiejętność samodziel-
nego utrzymania się.

Dzieci z lekkim stopniem upośledzenia pod względem ze-
wnętrznym zazwyczaj nie różnią się od rówieśników z normą, 
mają natomiast problemy z nauką. Pozostawianie ich w szkołach 
publicznych nieprzygotowanych do kształcenia dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, niekorzystnie wpływa na ich sa-
morealizację i samopoczucie psychiczne. Efektem są piętrzące się 
problemy dydaktyczne, pomimo znacznego wysiłku dorównania 
pozostałym uczniom. Brak sukcesu negatywnie wpływa na kon-
takty interpersonalne w klasie i pociąga za sobą pejoratywne ety-
kietowanie dzieci z upośledzeniem intelektualnym. Pobyt w pla-
cówce dostosowującej zakres materiału nauczania do poziomu 
intelektualnego dziecka powoduje, że uczeń zaczyna otrzymy-
wać dobre oceny i wyróżniać się na tle klasy ponadprzeciętnym 
poziomem w jakiejś dziedzinie. Sukcesy wpływają mobilizują-
co na edukację i efekt w postaci dobrego przystosowania się do  
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życia we współczesnym świecie19. Najnowsze koncepcje oświa-
towe sugerują możliwość kształcenia części uczniów, zwłaszcza 
z upośledzeniem lekkim w szkołach publicznych, w klasach, tzw. 
integracyjnych. Podkreślana jest jednak konieczność odpowied-
niego przygotowania do tego procesu, aby zapewnić dzieciom 
specjalnej troski godne traktowanie i stworzenie szans edukacyj-
nych, odpowiednich do ich możliwości. Bowiem zdecydowaną 
większość dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-
kim cechują duże możliwości psychofizyczne, które „przy odpo-
wiedniej stymulacji mogą wystarczyć do prowadzenia satysfak-
cjonującej aktywności zawodowej i społecznej oraz zapewnienia 
sobie niezależności ekonomicznej”20. O celowości przedsięwzięć 
edukacyjnych świadczy fakt zdecydowanie mniejszej liczby do-
rosłych z upośledzeniem w stopniu lekkim w stosunku do du-
żej liczby dzieci z tym samym poziomem upośledzenia. Jedno-
znacznie zjawisko opiniuje Z. Tarkowski, który stwierdza, że 
„jeśli absolwent szkoły specjalnej dobrze radzi sobie w życiu, to 
nie wolno twierdzić, iż jest on nadal upośledzony umysłowo”21. 
Umiejętne włączenie dzieci z obniżoną normą intelektualną 
w powszechny system kształcenia, tj. kształcenie integracyjne, 
winno zniwelować różnice w rozwoju, a tym samym pozwolić 
na samodzielne i niezależne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Pracę dydaktyczno-wychowawczą należy dostosowywać do 
możliwości uczniów opóźnionych w rozwoju intelektualnym. 
Tempo ich uczenia się jest wolniejsze z powodu trudności w ro-
zumieniu i zapamiętywaniu treści. Choć zdarzają się przypadki 
dzieci, które wykazują stosunkowo dobrą pamięć tuszującą bra-
ki w myśleniu pojęciowym i abstrakcyjnym. Dzieci takie potrafią 
przyswoić sobie w miarę bogate słownictwo. Używają prawidło-
wych zwrotów gramatycznych, jednakże nie mają umiejętności 
uogólniania i rozumienia związków przyczynowo-skutkowych. 
Jedynie biernie odtwarzają przyswojone treści. Mechaniczne za-
pamiętywanie, bez umiejętności abstrahowania i wnioskowania  

19 Por. A. i F. Brauner, Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, 
Warszawa 1995, s. 16.

20  J. Kostrzewski, J. Szałański, Potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych 
i niedostosowanych społecznie w Polsce, w: Tożsamość polskiej pedagogiki specjalnej 
u progu XXI wieku, red. J. Pańczyk, Warszawa 1998, s. 46.

21  Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, w: Logopedia 
pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999, s. 489.
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świadczy o tym, że nie dochodzi do wytworzenia wyższych form 
myślenia, lecz do zatrzymania się na myśleniu konkretnym.

Próby porównania umiejętności intelektualnych w aktywno-
ści matematycznej między dziećmi z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim a ich rówieśnikami prawidłowo rozwijającymi 
się dokonała H. Siwek. Autorka zauważyła, iż ośmioletni uczeń 
szkoły podstawowej potrafi wykorzystać wyniki jednego zada-
nia podczas rozwiązywania kolejnego, zaś dziecko z upośledze-
niem nie wykazuje umiejętności dostrzegania analogii między 
poszczególnymi zadaniami. Dużo wysiłku wkłada w rozwiązy-
wanie każdego z poleceń i traktuje je oddzielnie, co oznacza, że 
nie potrafi wyciągać sądów uogólniających. Obserwując poczy-
nania intelektualne dzieci szkół specjalnych, H. Siwek twierdzi, 
że „dzieci działają powoli, ostrożnie, oczekują aprobaty, mają 
tendencję do zamknięcia rozwiązania w skończoną liczbę stopni, 
bez wizji ich przedłużenia w wyobraźni”22.

Z powodu specyficznego charakteru myślenia uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym, tzw. konkretno-obrazowego, nauczy-
ciele zmuszeni są do podawania treści nauczania w oparciu 
o „zmysłową obserwację przedmiotów i zjawisk”23. W zakresie 
funkcji poznawczych obserwuje się u dzieci słabą integrację spo-
strzeżeniową, tzn. trudności łączenia wrażeń zmysłowych w sen-
sowną całość, problemy z różnicowaniem wielkości, kierunków, 
odległości, słabą orientację przestrzenną, a także zaburzenia 
związane z tzw. odwracaniem liter i cyfr podczas pisania i czyta-
nia. W związku z powyższym konieczne jest stwarzanie warun-
ków do poznania poglądowego, w oparciu o aktywny kontakt 
z rzeczywistością poprzez oglądanie, słuchanie, dotykanie, wą-
chanie, jak również smakowanie. M. Grzegorzewska twórczyni 
metody szkolnictwa specjalnego, tj. metody ośrodków pracy jako 
pierwsza zalecała podawanie treści konkretnych i przyporządko-
wywanie ich odpowiednim zjawiskom lub przedmiotom.

Dzieci upośledzone umysłowo mają problemy z koncentracją 
uwagi. Jest ona niestała, występują również trudności ze sku-
pieniem uwagi. Dlatego niezbędna jest atrakcyjna forma zajęć, 

22  H. Siwek, Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej, Warszawa 
1992, s. 13.

23  A. Rakowska, Stopień opanowania języka przez dzieci lekko upośledzone umy-
słowo uczęszczające do niższych klas szkoły specjalnej, w: Człowiek niepełnosprawny 
w społeczeństwie, red. A. Hulek, Warszawa 1986, s. 271.
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a ze strony dziecka zaangażowanie i aktywność, które osiągnąć 
można przez np. pobudzanie sfery emocjonalnej. Z powodu sła-
bej pamięci trzeba wielu powtórzeń słownych i czynnościowych. 
Również i w tym wypadku oddziaływanie na emocje przyczynia 
się do osiągania lepszych rezultatów. Dziecko lepiej pamięta to, 
co przeżyło, co je wzruszyło lub zasmuciło. Naturalna potrzeba 
wykorzystania zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach ży-
ciowych w znacznej mierze przyczynia się także do rozwijania 
pamięci dziecka.

Analiza porównawcza zachowań osób z lekkim upośledze-
niem umysłowym a rówieśnikami w normie intelektualnej poka-
zuje, iż w przypadku upośledzeń częściej „występuje nietrwałość 
emocjonalna, impulsywność, agresja i niepokój, a także brak kon-
troli swoich zachowań”24.

Zaburzenia mowy i porozumiewania się przejawiają się 
w opóźnionym rozwoju mowy, w występowaniu różnorodnych 
wad wymowy, w jąkaniu bądź w zaburzonym odbiorze bodź-
ców słuchowych. Częste kontakty werbalne wzbogacają dziecko 
nie tylko rozwijając jego mowę, ale również myślenie. Poznawa-
nie za pomocą różnych zmysłów, przy zaangażowaniu emocjo-
nalnym i wyrażaniu doznań poznawczych słowami, pomaga le-
piej odbierać bodźce, przez co spostrzeżenia, wyobrażenia, sądy 
i wnioski stają się bardziej adekwatne do rzeczywistości.

Reasumując problematykę charakterystyki osób z lekkim upo-
śledzeniem umysłowym – zdaniem J. Sowy – trzeba podkreślić, 
że „najbardziej typowym przykładem upośledzenia umysłowego 
w stopniu lekkim jest odchylenie ujemne od normy w rozwoju 
umysłowym, a szczególnie – w ramach funkcji: spostrzegania, my-
ślenia, pamięci, uczenia się i orientacji społecznej. U jednostek tych 
można zauważyć tzw. dyfuzyjny, totalny charakter niedorozwoju, 
który obejmuje wszystkie funkcje osobowości: zachowanie, myśle-
nie, mowę i motorykę. Szczególnie upośledzona jest funkcja my-
ślenia abstrakcyjnego; procesy analizy, syntezy i uogólniania”25.

Wczesna profilaktyka propagowana i prowadzona przez po-
wstałe w ostatnich latach Ośrodki Wczesnej Interwencji i bogaty 

24  R. Borowski, Wybrane zagadnienia z pedagogiki rewalidacyjnej, dz. cyt., s. 111; 
E. Pasternak, Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu 
lekkim w szkole specjalnej, Lublin 1994, s. 37.

25  J. Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1997, s. 144.
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program rehabilitacji kontynuowany do momentu usamodziel-
nienia się osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
stanowią podbudowę dla zniwelowania różnic – w stosunku do 
osób z normą – wynikłych z nierównych szans rozwoju, a po-
wstałych w wyniku obniżonej sprawności intelektualnej.

Właściwości mowy w przypadkach upośledzeń umysłowych

Badania naukowców potwierdzają tezę, że opóźnieniom in-
telektualnym częściej towarzyszą zaburzenia mowy, niż – ma to 
miejsce u osób z normą. Statystycznie u około 45% uczniów szkół 
specjalnych i 15-18% uczniów szkół podstawowych występują 
zaburzenia mowy o typie dyslalii. Im stopień upośledzenia umy-
słowego jest wyższy, tym wymowę cechuje mniejsze zrozumie-
nie spowodowane wadliwą artykulacją, uboższa struktura zdań, 
mały zakres słownictwa i nasilone zjawisko agramatyzmów. 
Wraz ze wzrastającym stopniem upośledzenia zaburzona zostaje 
również prozodia. Akcent logiczny i intonacja są nieodpowiednio 
stosowane, tempo mowy bywa zbyt przyśpieszone bądź opóź-
nione, a głos bywa zbyt cichy i monotonny. W całej grupie upo-
śledzeń najkorzystniej wypadają dzieci z lekkim niedorozwojem. 
Choć wykazują różnego rodzaju zaburzenia typu dyslalicznego, 
jąkanie czy opóźniony rozwój mowy, to nie odbiega to znacznie 
od wad występujących u dzieci w normie intelektualnej. I. Sty-
czek twierdzi, że „u dzieci upośledzonych umysłowo występują 
te same rodzaje wad wymowy, co u dzieci normalnych, ale są one 
bardziej złożone, nawarstwione, występują zespoły wad”26. Róż-
nice zaobserwować można na etapie terapii, która wraz z obniża-
jącą się normą wymaga większej ilości powtórzeń, a w związku 
z tym czas automatyzacji głosek znacznie się wydłuża.

Mowa osób z normą w porównaniu z jednostkami wykazu-
jącymi lekkie upośledzenie umysłowe w zakresie składni i for-
my w zasadzie się nie różni. Uboższe jest słownictwo czynne, 
a zwłaszcza określenia związane z pojęciami abstrakcyjnymi.

Wśród cech charakterystycznych mowy dzieci z upośledze-
niem umysłowym, można wyróżnić:

26  I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1981, s. 420.
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 	 nieprototypową artykulację,
 	 ubogi zakres słownictwa,
 	 agramatyzmy,
 	 problemy z prawidłowym formułowaniem zdań,
 	 trudności prozodyczne,
 	 skrajnie cicha lub zbyt donośna fonacja,
 	 zbyt zwolnione bądź przyśpieszone tempo mówienia27.

Dwa modele rozwoju mowy w przypadku upośledzeń przed-
stawia Z. Tarkowski. Są nimi:
1. Model rozwoju mowy osób lekko niedorozwiniętych umysłowo.
2. Model rozwoju mowy osób głębiej upośledzonych umysłowo.

Pierwszy niewiele odbiega od kształtowania się mowy osób 
w normie. Zarówno czynniki biologiczne, jak i mechanizmy ro-
zumienia i nadawania wypowiedzi słownych są identyczne. Eta-
py kształtowania się mowy przebiegają w sposób identyczny. 
Dzieci w normie intelektualnej i wykazujące lekki niedorozwój 
opanowują ten sam język, który różni się jedynie poziomem. Po-
dobnie jest ze sprawnością językową. Jakościowo jest ona iden-
tyczna, zaś odmienna w kategoriach ilościowych.

W modelu rozwoju mowy osób z głębszymi upośledzeniami 
można zauważyć zdecydowane różnice w porównaniu z osoba-
mi w normie intelektualnej. Sprawność językowa pod względem 
ilościowym i jakościowym jest ograniczona. Biologiczne warunki 
są ewidentnie deficytowe. Mowa charakteryzuje się „specyficzną 
składnią, semantyką i fonologią”28.

Poszczególne etapy kształtowania się mowy wykazują du-
że opóźnienia, dochodzące nawet do kilkunastu lat, a czasem 
w ogóle nie następuje osiągnięcie wyższych etapów rozwojo-
wych w mowie. Generalnie można stwierdzić, że, im stopień 
upośledzenia umysłowego jest głębszy, tym bardziej nasila się 
brak wyrazistości wymówieniowej. Komunikacja dzieci z głęb-
szymi upośledzeniami przebiega na poziomie językowym 
zdecydowanie niższym od przeciętnej. „Jedne z nich potrafią 
opanować mowę oralną (dźwiękową), a w przypadku innych – 
jedynym sposobem komunikowania się z otoczeniem jest gesty-
kulacja czy słabo zróżnicowana mimika, wspierająca pojedyncze, 

27  Por. K. Kozłowska, Wady wymowy możemy usunąć, Kielce 1998, s. 38;  
Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998, s. 346-347.

28  Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, dz. cyt., s. 490.
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trudne do identyfikacji dźwięki (nieartykułowane dźwięki) mo-
wy ludzkiej”29. Skrajnym przypadkiem jest konieczność przejścia 
na tzw. alternatywne formy komunikacji, czyli pozawerbalne 
sposoby nawiązywania kontaktów, którymi są między innymi 
System Alternatywnej Komunikacji Blissa, System Piktogramów, 
Słownik Makaton.

Interesującego porównania znaczenia mowy w procesach my-
ślenia dla dzieci z normą i upośledzonych umysłowo dokonała 
E. Kudłacik. Autorka twierdzi, że mowa dzieci w normie pośred-
niczy w procesach myślenia. Słowa są sposobem rozwiązywania 
problemów intelektualnych, zaś mowa generalnie sprzyja orien-
tacji w nowych sytuacjach. W przypadku dzieci upośledzonych 
mowa pomaga jednie podczas rozwiązywania zagadnień podsta-
wowych. W sytuacjach nowych mowa wręcz przeszkadza. Wy-
nika to z trudności w abstrahowaniu i uogólnianiu. „Dziecko nie 
potrafi oderwać się od swych uprzednich doświadczeń i powta-
rza stereotypowo daną czynność bez względu na to, czy ma ona 
jeszcze jakieś znaczenie, czy też nie”30.

Niezbędnym staje się, więc, pobudzanie umiejętności w tym 
zakresie dzieci z upośledzeniami, poprzez łączenie sytuacji do-
brze znanych z zadaniami nowymi. W. Pilecka nazywa to zja-
wisko „rozwijaniem umiejętności transferu”31, tzn. treningu 
w transponowaniu znanych doświadczeń na czynności nowe. 
Systematyczne i nasilone ćwiczenia pozwalają na osiągnięcie 
„transferu specyficznego”32, co oznacza, że wyłącznie sytuacje, 
które są bliskie uprzednim doświadczeniom, dziecko jest w sta-
nie rozwiązać.

W literaturze przedmiotu funkcjonuje definicja oligofazji, 
która jest określeniem dla wszelkiego typu zaburzeń mowy wy-

29  E.M. Minczakiewicz, Zabawa w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci głębiej 
upośledzonych umysłowo, „Logopedia” 1999, nr 26, s. 107.

30  E. Kudłacik, Poziom funkcjonowania dzieci głębiej upośledzonych umysłowo 
w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się oraz umiejętności słuchowo ję-
zykowych i wzrokowo – przestrzennych, w: Komunikacja – mowa – język w diagnozie 
i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, red. E.M. Mincza-
kiewicz, Kraków 2001, s. 44.

31  W. Pilecka, Psychoruchowy rozwój dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, 
w: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, 
red., W. i J. Pileccy, Kraków 2001, s. 13.

32  Tamże.
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nikłych z oligofrenii, czyli upośledzenia umysłowego. W Logo-
pedycznym słowniku terminologii diagnostycznej J. Surowańca 
oligofazja to „upośledzenie lub całkowity brak, lub też opóźnio-
ny rozwój mowy związany z upośledzeniem umysłowym, znie-
kształcenie treści, formy i substancji języka w zależności od stop-
nia upośledzenia”33.

I. Styczek podobnie definiuje oligofazję, mówiąc o niedo-
kształceniu mowy, którego przyczyna tkwi w upośledzeniu 
umysłowym. S. Grabias również posługuje się terminem oligofa-
zja. Autor stwierdza, że kompetencje (językowa, komunikacyjna 
i kulturowa) w przypadku oligofazji w ogóle nie wykształcają się 
lub stopień ich wykształcenia jest na tyle niski, że nie występuje 
prawidłowa realizacja wypowiedzi, co zależy od stopnia niedo-
rozwoju umysłowego.

Z interpretacją zaprezentowanych definicji oligofazji nie zga-
dza się Z. Tarkowski. Autor uważa, że zarówno u osób w nor-
mie, jak i u upośledzonych umysłowo, występują identyczne 
zaburzenia mowy, stąd pojęcie oligofazji wydaje się określe-
niem mało dokładnym i nie prezentuje cech mowy osób z upo-
śledzeniem.

Podobny pogląd wyraża M. Fawcus, która przedstawia wy-
niki badań wielu naukowców nad mową osób upośledzonych 
umysłowo. Tu również potwierdza się fakt, iż przyczyną zabu-
rzenia mowy nie musi być obniżony poziom inteligencji.

B. Sawa przytacza poglądy niektórych badaczy, potwierdzają-
ce przypuszczenia, że nie istnieją zaburzenia mowy charaktery-
styczne wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo.

Pojęcie niedokształcenia mowy towarzyszącego upośledzeniu 
umysłowemu wprowadziły H. Mierzejewska i D. Emiluta-Rozya, 
w zaproponowanym przez siebie projekcie zestawienia form za-
burzeń mowy. Autorki argumentowały konieczność wprowadze-
nia nowego pojęcia na określenie mowy osób z upośledzeniem 
umysłowym z powodu braku jednoznacznych wyników badań 
w tym zakresie.

Zdaniem Z. Tarkowskiego, „o sprawności komunikowa-
nia się osób niedorozwiniętych umysłowo nie decyduje tyl-
ko stopień upośledzenia umysłowego, ale wiele czynników 

33  J. Surowaniec, Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Kraków 
1996, s. 225.
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pozaintelektualnych, takich jak: motywacja, lęk komunikacyjny, 
nastawienie otoczenia, wychowanie językowe, osobowość itp.”34.

E.M. Minczakiewicz twierdzi, że, mimo iż wśród badaczy nie 
ma jednoznacznego poglądu, co do przyczyny zaburzeń mowy 
osób z upośledzeniem umysłowym, to do najczęściej występują-
cych zalicza się:
 	 niedorozwój ośrodkowego układu nerwowego,
 	 porażenia centralnego układu nerwowego i urazy mózgu,
 	 wady morfologiczne i dysfunkcje artykulatorów,
 	 dysfunkcje gruczołów dokrewnych,
 	 zaburzenia słuchu,
 	 problemy emocjonalne,
 	 niekorzystny wpływ najbliższego otoczenia.

Wśród najważniejszych objawów oligofrenii pojawiających się 
w pierwszych latach po urodzeniu poza opóźnieniem ruchowym 
zauważalne jest spowolnienie tempa rozwoju mowy.

B. Sawa stwierdza, że choć „wśród dzieci z zaburzeniami mo-
wy duży odsetek stanowią dzieci z niską inteligencją, nie można 
powiedzieć, by małe możliwości umysłowe były prostym efek-
tem zaburzeń mowy”35. Autorka zwraca uwagę na problemy 
związane ze ssaniem i połykaniem, które przenoszą się na trud-
ności w werbalizacji, tzn. opóźnionym rozwoju fonacji i artykula-
cji dziecka z upośledzeniem umysłowym.

M. Grzegorzewska podkreśla, iż u dziecka z obniżoną normą 
konieczne jest uruchomienie „doznań sensomotorycznych i kine-
stetycznych wszelkich analizatorów, którymi może się ono po-
sługiwać, aby nastąpił rozwój mowy”36.

Nie zapominając o obciążeniach związanych z trudnościami 
w zapamiętywaniu, niestałą uwagą, problemami w spostrzega-
niu, które utrudniają nabywanie mowy, należy pamiętać o sytu-
acjach sprzyjających mówieniu w sposób naturalny, np. stanach 
silnego pobudzenia emocjonalnego. Sprzyjają one spontanicz-
nym reakcjom, w których występuje także mówienie. Umiejętne 
sterowanie pozbawione elementów krytyki, co do jakości wypo-
wiedzi wpływa na rozwój mowy dziecka.

34  Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, dz. cyt., s. 492.
35  B. Sawa, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990, s. 70.
36  T. Bieniada-Krakiewicz, Rewalidacja upośledzonych umysłowo, w: Maria 

Grzegorzewska pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych, red. E. Żabczyńska, 
Warszawa 1995, s. 160. 
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Badanie stanu umiejętności artykulacyjnych uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym prowadziła A. Szuniewicz. Autorka 
przebadała 1685 dzieci wszystkich klas 10 szkół specjalnych War-
szawy. Wyniki przedstawiają się następująco:
 	 wady wymowy występują u 40% uczniów szkół specjalnych,
 	 60% uczniów z nieprawidłową wymową stanowią uczniowie 

klas I-IV,
 	 najwięcej wad wymowy występuje u uczniów klas pierw-

szych, tj. do 94%,
 	 wady wymowy częściej występują u chłopców niż u dziewcząt,
 	 chłopców również dotyczy większa różnorodność wad wymowy.

A. Szuniewicz wprowadziła pojęcie „zespołu wad”37 na okre-
ślenie cech mowy uczniów upośledzonych, ponieważ zauważy-
ła, że ich wady są bardziej nawarstwione i złożone niż rówieśni-
ków prawidłowo rozwijających się. Wyniki badań potwierdziły 
także tezę, że wraz z pogłębiającym się upośledzeniem wzrasta 
złożoność wad wymowy i trudność ich terapii.

E.M. Minczakiewicz po przebadaniu 430 uczniów klas czwar-
tych szkół specjalnych Polski Południowej, uzyskała wyniki 
również ukazujące wysoki procent dzieci z wadami wymowy, 
tj. 28,8%, mimo że badaniami objęto uczniów starszych, gdzie, 
jak potwierdzają inni badacze, liczba uczniów z wadami wymo-
wy zaczyna spadać. Podobnie jak w badaniach A. Szuniewicz, 
znaczny odsetek dzieci z zaburzeniami mowy stanowili także 
chłopcy, czyli 72,5%. Autorka pogrupowała uczniów z wadami 
na trzy grupy:
1. Wady wymowy nieznacznie zaburzające wypowiedź, tj. se-

plenienie – w liczbie 54,1%.
2. Zakłócenia znacznie zaburzające wypowiedź, czyli ubezdź-

więcznianie, rynolalia, seplenienie i jąkanie – stanowiące 27,5%.
3. Wady wymowy zaburzające zrozumienie mowy przez otocze-

nie, tzn. bełkot, giełkot, jąkanie – wynoszące 18,4%.
E.M. Minczakiewicz dokonała porównania nieprawidłowej 

wymowy, ze skutkami w postaci problemów w pisaniu. Aż 
88,8% uczniów wykazało trudności w tym zakresie.

Z. Tarkowski podsumował wyniki badań struktury wypowie-
dzi osób z upośledzeniem umysłowym, które przedstawiają się 
następująco:

37  A. Szuniewicz, Próba badań wad wymowy dzieci upośledzonych umysłowo 
w warszawskich szkołach specjalnych, „Logopedia” 1967, nr 7, s. 115.
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 	 „Osoby upośledzone umysłowo budują krótsze wypowiedzi 
niż osoby z normą intelektualną. Wraz z pogłębianiem się nie-
dorozwoju ulega skracaniu długość wypowiedzi.

 	 Słownictwo osób niedorozwiniętych umysłowo jest zdecydo-
wanie uboższe niż słownik jednostek normalnych. Jednostki 
niedorozwinięte posługują się przede wszystkim rzeczowni-
kami i czasownikami, podobnie jak osoby normalne, ale zde-
cydowanie rzadziej używają przymiotników, przysłówków, 
zaimków, liczebników, spójników, przyimków. Ich słownik 
jest konkretny, rzadko występują w nim określenia abstrak-
cyjne. Wraz z pogłębianiem się upośledzenia słownik ubożeje.

 	 W wypowiedziach osób upośledzonych umysłowo dominują 
zdania proste oraz niekompletne. Jeśli budują one zdania złożo-
ne, to głównie współrzędnie łączne lub przeciwstawne. Wypo-
wiedzi formułują przeważnie w czasie teraźniejszym, rzadziej 
przeszłym, a sporadycznie – przyszłym. Wraz z pogłębianiem 
się upośledzenia struktura wypowiedzi wyraźnie ubożeje.

 	 Dzieci lekko upośledzone umysłowo budują niemalże trzy-
krotnie więcej zdań z błędami składniowymi niż dzieci 
z normą umysłową. Błędy te występują częściej w zdaniach 
pojedynczych. Ich charakter jest jednakowy u dzieci lekko 
upośledzonych i normalnych. Błędy te polegają na braku ko-
ordynacji form gramatycznych oraz na braku niezbędnych 
lub nadmiarze zbędnych elementów w zdaniach. Z wiekiem 
liczba błędów składniowych spada”38.

Specyfika terapii logopedycznej z dziećmi  
z upośledzeniem umysłowym  
(w tym z dziećmi ze środowisk patologicznych)

Terapia logopedyczna z dziećmi specjalnej troski musi 
uwzględniać zasady, metody i formy pracy oligofrenopedago-
gicznej. Połączenie wiedzy na temat metod pracy dydaktyczno- 
-wychowawczej oraz charakterystycznych cech mowy osób 
z upośledzeniem umysłowym stanowi podstawę dla prowadze-
nia efektywnej terapii logopedycznej. Pomimo iż wielu autorów 

38  Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, dz. cyt., 
s. 491-492.
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podkreśla, że zarówno u dzieci z normą, jak i z upośledzeniem 
umysłowym występują te same wady wymowy, które mogą być 
sprzężone, czyli stanowić zespoły wad, to jednak daje się zauwa-
żyć znaczne różnice w terapii logopedycznej, tj. stosowanych 
metodach i czasie jej trwania.

Zdaniem I. Styczek, „reedukacja mowy trwa znacznie dłużej 
niż u dzieci normalnych i wymaga wiele pracy i cierpliwości ze 
strony logopedy oraz rodziców”39. Przyczyny zjawiska tkwią 
w braku współpracy dziecka, trudności skupienia uwagi, szyb-
kiej męczliwości, a często – słabej pamięci. Problemy z logicz-
nym myśleniem czy spostrzegawczością wymagają od logopedy 
uwzględnienia w terapii równoległych ćwiczeń w zakresie arty-
kulacji, jak i kształtowania innych zaburzonych funkcji.

Podobny pogląd wyznaje E.M. Minczakiewicz, która uważa, 
że postępowanie logopedyczne wiąże się nie tylko z kształtowa-
niem mowy dziecka, ale również z rozwijaniem całej jego oso-
bowości. Podczas zajęć powinny być rozwijane wszystkie zabu-
rzone funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają 
bezpośredni lub pośredni związek z mową, tj. postrzegania, ko-
jarzenia i różnicowania prototypów wzrokowych, słuchowych, 
kinestetycznych, a także koordynacji wzrokowo-słuchowej  
i słuchowo-wzrokowej.

K. Kozłowska twierdzi, że intencjonalne oddziaływania w sto-
sunku do dzieci o obniżonej normie powinny zaczynać się wcze-
śniej niż u rówieśników. Należy być przygotowanym także na 
zdecydowanie przedłużony czas trwania terapii. Autorka suge-
ruje prowadzenie zajęć, które „wymagają krótkich, atrakcyjnych, 
często zmieniających się form pracy, łączących pracę z zabawą”40.

Logopeda prowadzący terapię z dziećmi z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, np. w przypadku dyslalii powi-
nien postępować podobnie, jak w przypadkach dzieci z normą, 
czyli uzyskać prototypową wymowę głosek dotychczas błędnie 
realizowanych oraz zautomatyzować czyste brzmieniowo głoski, 
aż po mowę potoczną.

Jednakże forma zajęć winna być przystępna, zindywiduali-
zowana i dostosowana do poziomu każdego dziecka. Przede 

39  I. Styczek, Logopedia, dz. cyt., s. 421.
40  K. Kozłowska, Wady wymowy możemy usunąć, dz. cyt., s. 39.
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wszystkim zaś zabawowa, „sprawiająca dziecku radość”41 i opar-
ta na pokazie, w celu łatwiejszego przyswojenia nowych treści, 
niezbędnych do czystego i wyrazistego mówienia.

Dominującymi dziedzinami działalności każdego człowieka 
adekwatnymi do poszczególnych etapów jego rozwoju są kolej-
no: zabawa, nauka i praca. „Zabawa jest naturalnym sposobem 
uczenia się”42, wykorzystując ten prosty sposób łatwiej można 
dotrzeć do dziecka upośledzonego, zainteresować go treściami 
merytorycznymi i w efekcie wypracować nowe prototypy, np. 
wymawiania.

Aktywność zabawowa kształtuje i rozwija zainteresowa-
nia dziecka, zaspokaja jego indywidualne potrzeby, pozwala 
w przyjemny sposób poznawać rzeczywistość, a także ułatwia 
wchodzenie w dorosłe życie. Dzięki zabawie dziecko zaczyna 
panować nad swoim ciałem, czyli rozwija równowagę i koordy-
nację wzrokowo-ruchową, uczy się panować nad prymitywnymi 
uczuciami i rozwiązuje własne problemy emocjonalne. Uwzględ-
nianie w terapii logopedycznej form zabawowych zgodnych 
z pedagogiczną zasadą nauki przez przeżywanie i przez zabawę 
podnosi efektywność prowadzonych zajęć.

M. Nydrova uważa, że terapia logopedyczna w przypadku 
dzieci o obniżonym poziomie intelektualnym winna uwzględ-
niać również, tzw. mowę ciała, która pojawia się podczas zabawy 
w teatr. Dzięki powiązaniu słów z gestami pogłębia się zrozumie-
nie języka. Spontaniczna samorealizacja wykorzystana w dramie 
usamodzielnia werbalnie dzieci z upośledzeniami umysłowy-
mi różnego stopnia. Dwa elementy mowy ciała, tj. ruchy ciała 
i pauzy między ruchami mają duże znaczenie dla nawiązywania 
słownych kontaktów z otoczeniem.

O celowości podejmowania zabawy w teatr w terapii logope-
dycznej mówi również J. Wolska: „Drama (...) zmniejsza dystans 
między dzieckiem a logopedą. Dziecko zatem przeżywa, wspól-
nie z terapeutą doświadcza, a nie jest przez niego uczone i zmu-
szane do wielokrotnych powtórzeń”43. Powyższe propozycje 

41  E.M. Minczakiewicz, Zaburzenia mowy u upośledzonych umysłowo, w: Dia-
gnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 
1993, s. 200.

42  M. Piszczek, Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Warszawa 1997, s. 11.
43  J. Wolska, A my bawimy się w teatr, „Logopedia” 1999, nr 26, s. 236.
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potwierdzają skuteczność terapii logopedycznej w oparciu o for-
my zabawowe, np. teatralne nieskupiające się wyłącznie na ćwi-
czeniach artykulacyjnych i fonacyjnych, tj. takich, jakie prowadzi 
się zazwyczaj z dzieci z normą.

Dowodem na to, że zaburzeń mowy osób z upośledzeniami 
umysłowymi nie można lekceważyć, jest intensywna praca lo-
gopedy – etaty bądź godziny przyznawane przede wszystkim 
szkołom oraz placówkom, do których uczęszczają osoby z nie-
dorozwojem intelektualnym. Od odpowiednio wczesnej korekcji 
zależy efekt w postaci umiejętności językowych prezentowanych 
w życiu dorosłym.

Istotną rolę w korygowaniu tej sfery deficytów spełniają ro-
dzice bądź opiekunowie. Współdziałanie domu rodzinnego ze 
specjalistą ma duże znaczenie w uzyskiwaniu wymiernych po-
stępów terapii z dzieckiem. Niestety, bardzo często środowisko 
rodzinne nie spełnia prawidłowo funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych. W takich sytuacjach trudno mówić o współpracy 
w redukowaniu zaburzeń mowy, skoro nie są zaspokojone pod-
stawowe potrzeby dziecka. Zdarza się też, że rodzice prawidło-
wo wypełniający swe obowiązki wobec dziecka, nie uświadamia-
ją sobie celowości prowadzenia terapii logopedycznej, uznając 
problemy z mową za normę w przypadku dziecka z upośledze-
niem umysłowym. Niestety, aby w mowie potocznej pojawiły 
się zmiany będące efektem terapii, trzeba wielokrotnych, syste-
matycznych i wieloletnich ćwiczeń, polegających między innymi 
na powtórzeniach ćwiczeń. Kontakt logopeda – rodzic nie może 
mieć charakteru doraźnego ani ograniczyć się do przekazania in-
formacji o rodzaju zaburzenia. Codzienne kilkunastominutowe 
ćwiczenia w domu przyczyniają się do szybszego opanowania 
problemów wymawianiowych. Przekonanie rodziców, o słusz-
ności kontynuacji ćwiczeń logopedycznych w domu zdecydowa-
nie łatwiej przebiega w prawidłowo funkcjonujących rodzinach 
niż w przypadku środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Moja wieloletnia praktyka logopedyczna w jednym z ze-
społów szkół specjalnych, położonych w dzielnicy Katowic 
o wysokim współczynniku patologii społecznej, pozwoliła na 
stworzenie programu terapii uwzględniającego specyfikę śro-
dowiska uczniów, którym są rodziny patologiczne. Pozyskanie 
rodziców do współpracy odbywa się podczas pierwszej, wrze-
śniowej wywiadówki. Wysoka frekwencja podczas pierwszego 
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powakacyjnego spotkania pozwala na dotarcie także do rodzi-
ców dzieci wymagających terapii logopedycznej. Przeprowadze-
nie pogadanki ogólnoszkolnej na temat potrzeby kontynuowania 
ćwiczeń logopedycznych w domu, pokaz przykładowych ćwi-
czeń przedstawiony w prostej, zabawowej formie, a także imien-
ne zaproszenie rodziców czy opiekunów na indywidualną roz-
mowę, to jedyny sposób nawiązania kontaktu z tzw. trudnymi 
rodzinami. W efekcie współpracę nawiązuje kilkoro rodziców, 
na około dziesięciokrotnie większą liczbę dzieci wymagających 
terapii. Dlatego też w stosunku do pozostałych uczniów obję-
tych korekcją wad wymowy trzeba wypracowywać metody bez 
udziału rodziców w ćwiczeniach utrwalających.

Ograniczona do minimum jednorazowa ilość tekstu do wyucze-
nia i przystępna forma to najważniejsze cele przyświecające poniżej 
zaprezentowanemu sposobowi utrwalania materiału niezbędnego 
dla uzyskania pozytywnych efektów terapii logopedycznej.

W klasycznym ujęciu bazą wyjściową terapii dyslalii są ćwi-
czenia narządów mownych. W normalnych okolicznościach ro-
dzice proszeni są o codzienne, kilkunastominutowe powtórzenia 
ćwiczeń z dzieckiem. Jednak w rodzinach patologicznych, na-
wet jeśli występuje zainteresowanie terapią ze strony matek czy 
opiekunów, to brak warunków sprzyjających do pracy w domu, 
uniemożliwia ćwiczenia utrwalające. Wyjściem z tej sytuacji jest 
wykorzystanie, np. ćwiczeń narządów mownych w formie gra-
ficznej. Uczeń może wykonywać je sam lub pod kontrolą nauczy-
ciela w wolnych chwilach w czasie przerw lekcyjnych bądź po ich 
zakończeniu, np. w świetlicy szkolnej lub środowiskowej. Dzieci 
otrzymują zazwyczaj pojedyncze rysunki ilustrujące odpowiedni 
ruch warg czy języka. Po ich prawidłowym opanowaniu ćwiczą 
na podstawie kolejnych ilustracji zależnie od potrzeb. Zilustrowa-
ne przykłady usprawniania narządów mownych, dzięki prostej 
i wizualnej formie, sprzyjają kontynuacji ćwiczeń poza gabinetem 
logopedycznym bez udziału rodzica czy opiekuna.

Formą pozwalającą utrwalać dotychczas nieprawidłowo re-
alizowaną głoskę, bez udziału rodziny, jest rozdawanie dzie-
ciom na pojedynczych kartkach, np. krótkiej rymowanki, czy 
zwrotki wiersza, w której użyto maksymalną ilość wyrazów 
z ćwiczoną głoską. Wszystkie możliwe do zilustrowania wy-
razy tekstu są przedstawione graficznie. W ten sposób nawet 
uczniom niepotrafiącym czytać nie nastręczają one większych 
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trudności. W poszukiwaniu materiału językowego sięgnięto do 
tekstów rymowanych w większości ogólnodostępnych, pocho-
dzących z literatury pięknej dla dzieci lub podręczników i cza-
sopism dla przedszkolaków i uczniów do około dziewiątego ro-
ku życia. Wiersze uszeregowano z zachowaniem metodycznych 
wymogów, czyli rozpoczynania od izolacji, przez logotomy, po 
nagłos wyrazowy pierwszej z szeregu ćwiczonych głosek, na-
stępnie śródgłos i wygłos w przypadku głosek bezdźwięcznych 
oraz stopniowe wprowadzanie kolejnych głosek w danym sze-
regu. Doświadczenia płynące z prowadzenia wieloletniej tera-
pii z dziećmi upośledzonymi umysłowo były przyczynkiem do 
okraszenia wierszy ilustracjami. Ilustracyjne zdobnictwo tekstów 
rymowanych nie było celem samym w sobie, ale wymogiem sta-
wianym w szkolnictwie specjalnym w zakresie pracy dydaktycz-
nej, pracy opartej na pokazie. Nacisk kładziony na formę pokazu, 
pracy na konkretnym przedmiocie spowodował, że wszystko, co 
w tekstach można było przedstawić w graficznej formie, w taki 
właśnie sposób było realizowane. Pozwala to dzieciom z upośle-
dzeniem umysłowym nie tylko na szybsze zapamiętanie mate-
riału utrwalającego, ale także ułatwia czytanie, które zazwyczaj 
sprawia im kłopot. Wybrany materiał językowy w większości 
stanowią wierszyki i wyliczanki, czyli krótkie teksty rymowane. 
Powodem ich wyboru było sprawienie wrażenia zabawy, a nie 
żmudnych ćwiczeń, a także ułatwienie szybszego opanowania 
ćwiczonych głosek, w których „rymy odgrywają duże znacze-
nie”44. Propozycja terapii dyslalii w oparciu o krótkie, rymowane, 
ilustrowane teksty to przekształcenie w sympatyczny dla dziecka 
sposób często nużących ćwiczeń polegających na wielokrotnych 
powtórzeniach, aż po opanowanie prawidłowej realizacji głosek.

Zgodnie ze schematem postępowania w dyslalii, zapropono-
wanym przez K. Kozłowską, jako pierwszą logopeda odczytuje 
dziecku rymowankę, w której zadaniem ucznia jest wybrzmie-
wanie „wyłącznie utrwalanej głoski w izolacji”45. W kolejnym 
wierszu dziecko wybrzmiewa tylko logotomy z ćwiczoną głoską. 
Natomiast logopeda, czy inna osoba pracująca z dzieckiem, wy-
powiada pozostały tekst. W kolejnej rymowance poinstruowane 

44  A. Maurer, Zabawy z rymami. Program kształtowania świadomości fonologicz-
nej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Kraków 1997, s. 24.

45  K. Kozłowska, Wady wymowy możemy usunąć, dz. cyt., s. 105.
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dziecko wypowiada z góry wyuczone słowo z ćwiczoną głoską 
w nagłosie, a osoba dorosła, jak w poprzednich przypadkach 
recytuje pozostały tekst. Interesującą propozycją jest wierszyk, 
dzięki któremu uczeń niepotrafiący czytać może wypowiedzieć 
niemalże cały tekst. Logopeda prosi o powtarzanie czasownika 
szumi, który wielokrotnie pojawia się w tekście oraz innych zilu-
strowanych rzeczowników, co pozwala na wyrecytowanie przez 
dziecko trzech fraz wiersza bez czytania tekstu.

Zaproponowany materiał językowy różni się on od innych pro-
pozycji logopedycznych tym, że teksty w nim zawarte są podane 
w taki sposób, że pozwalają na niemalże samodzielne wyuczenie 
się zadanych do utrwalania ćwiczeń. Dzięki atrakcyjnej, rymowa-
no-ilustrowanej formie trening utrwalający wszystkim dzieciom, 
a zwłaszcza osobom z obniżoną sprawnością umysłową, pozwala 
sprawnie i szybko osiągnąć efekt wyrazistości wymawianiowej.

Ciekawą propozycją terapii mowy realizowaną poza gabine-
tem logopedycznym opartą na instruktażu nauczycieli poprzez 
prowadzenie logopedycznych zajęć otwartych, jest autorska me-
toda K. Węsierskiej46. Polega ona na stymulowaniu rozwoju ję-
zykowego uczniów klas I-III szkoły specjalnej w oparciu o gry, 
zabawy oraz ćwiczenia ortofoniczne. Prezentowanie nauczycie-
lom prostych ćwiczeń sprzyjających mówieniu pozwala na kon-
tynuację ich w każdej wolnej chwili podczas lekcji, stanowiąc 
zabawowy przerywnik w nauce. Powyższe ćwiczenia mają za 
zadanie przede wszystkim wpływać na globalny rozwój mowy 
wszystkich uczniów, aby była ona dźwiękowo czystsza i wyra-
zistsza. Mają wzbogacać słownictwo, z którym dzieci upośledzo-
ne umysłowo, a zwłaszcza pochodzące z rodzin patologicznych 
mają szczególnie dużo problemów. W efekcie także sprzyjają 
i wspomagają pracę dydaktyczną, w zakresie czytania i pisania. 
W stosunku do dzieci z zaburzeniami mowy dodatkowo uwraż-
liwiają słuchowo na różnice w dźwiękach czystych brzmieniowo 
z otoczenia klasowego i emitowanych przez dzieci z wadami wy-
mowy. Terapia logopedyczna dzieci upośledzonych umysłowo, 
pochodzących ze środowisk zaniedbanych musi uwzględniać 
dwa aspekty, bez których efekt terapeutyczny byłby nikły. Po 
pierwsze, ćwiczenia logopedyczne winny być zmodyfikowane 

46  Por. K. Węsierska, Stymulowanie rozwoju językowego dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym poprzez organizowanie zabaw, gier i ćwiczeń ortofonicz-
nych, maszynopis, Katowice 2000, s. 2.



Specyfika oddziaływań logopedycznych  301

i oparte na sprawdzonych metodach oligofrenopedagogiki. 
Po drugie, uwzględniać należy specyficzne warunki domowe 
uczniów z rodzin patologicznych, które w żaden sposób nie 
sprzyjają i nie wspomagają terapii prowadzonej w szkolnych ga-
binetach logopedycznych. Od pomysłowości terapeutów mowy 
zależeć będą efekty w postaci możliwie najwyrazistszej wymowy 
ich wychowanków w dorosłym życiu.

Konieczność podejmowania oddziaływań logopedycznych 
od najwcześniejszego dzieciństwa, zwłaszcza u dzieci charakte-
ryzujących się nieharmonijnym rozwojem, podkreślają wszyscy 
współcześni specjaliści tej dziedziny. Mała liczba programów 
rozwijających mowę najmłodszych, zwłaszcza tych, którzy mają 
problemy wymawianiowe, skłoniła do wypełnienia luki w tym 
zakresie. Długoletnia praktyka wynikła z wizyt logopedycznych 
rodziców z maluchami z zespołem Downa i prowadzenia terapii 
mowy w klasach początkowych w szkole specjalnej pozwoliły na 
opracowanie ramowego programu pracy z dziećmi najmłodszymi 
o specyficznych problemach w rozwoju mowy. Stanowi on mini-
-vademecum dla niedoświadczonych rodziców, którym nieobo-
jętne są problemy rozwojowe własnych dzieci. Opiekunom często 
potrzeba potwierdzenia, że to, co robią, jest dziecku niezbędne dla 
pełnego rozwoju, że stare sprawdzone piosenki czy wiersze, na 
których wychowały się poprzednie pokolenia, są aktualne i dziś. 
Pierwsze spotkania w gabinecie logopedycznym polegają na prze-
konywaniu rodziców, że różnego typu zabawy z maluchami po-
mogą rozwinąć ich mowę. Opinie, że do tej pory opiekunowie się 
jakoś bawili z dzieckiem, coś śpiewali i mówili, a efektów nie wi-
dać, utrudniają prowadzenie terapii. Terapia logopedyczna z ma-
łymi dziećmi z upośledzeniem umysłowym stanowi kontynuację 
tych poczynań, lecz w uporządkowanej formie. Pod kierownic-
twem logopedy terapia stymulująca rozwój mowy powinna być 
prowadzona w środowisku domowym. Systematyczność i cier-
pliwość rodziców winny zaprocentować w postaci późniejszych 
wypowiedzi dziecka. Podstawowe rady dla rodziców bądź opie-
kunów to: sugestie oddziaływań globalnych zarówno na mowę, 
jak i na ogólny rozwój psychomotoryczny dziecka, potrzeba uru-
chamiania wszystkich zmysłów podczas prowadzonej terapii oraz 
uświadomienie rodzicom konieczności podjęcia kilkuletnich po-
czynań dla osiągnięcia efektu umiejętności werbalnej komunikacji 
dziecka z otoczeniem. Poza ogólnymi zaleceniami opiekunowie 
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otrzymują konkretne zagadnienia, które realizować powinni w in-
tencjonalnych oddziaływaniach w środowisku domowym. Są one 
dostosowywane do indywidualnych potrzeb dziecka. Uwzględ-
niają one wszechstronny rozwój dziecka zarówno jego komunika-
cję werbalną i pozawerbalną47 orientację przestrzenną oraz w sche-
macie własnego ciała, sprawność grafomotoryczną, a także ogólną 
sprawność ruchową. Bazą wyjściową dla sporządzenia indywi-
dualnego programu terapii są wywiady z opiekunami oraz oce-
na umiejętności samego malucha. Każde z kolejnych spotkań jest 
prezentacją przykładowych zajęć, które powinny być codziennie 
kontynuowane w domu, oczywiście w formie zabawy, ponieważ 
to jedyny skuteczny sposób dotarcia do małych dzieci.

Na ramowy program terapii stymulującej nabywanie mowy 
dziecka z upośledzeniem umysłowym składają się następujące 
zagadnienia:
 	 zabawy słuchowe,
 	 ćwiczenia usprawniające język i wargi (w graficznej formie),
 	 zabawy oddechowe,
 	 rytmiczne recytacje połączone z ruchem,
 	 zabawy paluszkowe,
 	 śpiew połączony z ruchem,
 	 zabawy dźwiękonaśladowcze,
 	 wiersze z onomatopejami,
 	 rysowane wierszyki W. Szumanówny,
 	 wierszyki i piosenki do pokazywania,
 	 ćwiczenia utrwalające nazywanie kolorów,
 	 dziecięce wyliczanki,
 	 wyliczanki wprowadzające w świat liczb,
 	 proste zagadki dla najmłodszych,
 	 zabawy grafomotoryczne,
 	 ćwiczenia ruchowe,
 	 zabawy z literami.

Jednym z istotnych elementów, przygotowujących do mó-
wienia są ćwiczenia narządów mownych, tj. języka, warg, pod-
niebienia miękkiego czy żuchwy. W standardowej terapii lo-
gopeda demonstruje ćwiczenia warg czy języka przed lustrem, 
a następnie poleca wykonywanie w domu spisanych na kartce 
propozycji. Zaleca trening, np. języka, gdy jest mało sprawny. 

47  Por. B. Kaczmarek, Pozajęzykowe aspekty porozumiewania się, dz. cyt.
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Prosi, aby dziecko unosiło język w kierunku nosa, dotykało nim 
podniebienia czy kląskało językiem.

Metoda pokazu – powszechnie stosowana w pracy z dziec-
kiem o obniżonej normie intelektualnej – została wykorzystana 
do opracowania ćwiczeń usprawniania narządów mowy w ła-
twej w odbiorze, graficznej formie. O kolejności ćwiczeń powin-
ny decydować same dzieci. Najważniejsze jest to, aby ćwiczenia 
sprawiły radość, były świetną zabawą, a nie nudnym obowiąz-
kiem. Ćwiczenia powinny być wplecione w zabawę z dzieckiem 
zgodnie z pedagogiczną zasadą nauki przez przeżywanie.

Właściwe oddychanie i wyrabianie prawidłowej fonacji jest 
często przez dorosłych zaniedbywane. Rodzice nie docenia-
ją znaczenia tzw. ćwiczeń w dmuchaniu powietrza. Konieczne 
jest uświadomienie celowości podejmowania takich działań, np. 
dmuchania na płomień świecy, przedmuchiwania papierowych 
okręcików w misce z wodą, dla przyszłego prototypowego,  
tj. najlepszego artykułowania dźwięków. Zaproponowany ze-
staw zabaw oddechowych zawiera wiele różnorodnych propo-
zycji. Podzielony został z uwzględnieniem potrzeby indywidual-
nej zabawy w domu, jak i pracy w zespole, np. w przedszkolnej 
grupie integracyjnej. Cennym uzupełnieniem spisanych różno-
rodnych pomysłów ćwiczeń oddechowych jest pozycja E. Mor-
kowskiej, której graficzna forma ułatwia i umila terapię.

Propozycje rytmicznych recytacji połączonych z ruchem, za-
baw paluszkowych, piosenek i wierszy do pokazywania, a tak-
że zabaw ruchowych ze śpiewem to również znakomite ćwicze-
nia językowe wprowadzające dziecko w świat słowa, melodii 
i rytmu. Te właśnie propozycje budzą najwięcej kontrowersji. 
Opiekunowie nie dostrzegają, jak ważnym elementem kontak-
tu z dzieckiem jest śpiew, kołysanie czy zabawa paluszkowa. 
Ważne jest to nie tylko z punktu widzenia rozwoju mowy, ale 
i sfery emocjonalnej dziecka. Sporą część propozycji programo-
wych zajmują ilustracje zwierząt i przedmiotów codziennego 
użytku z towarzyszącymi im odgłosami. Onomatopeje służą do 
zabaw w naśladowanie, podczas których dziecko, bawiąc się, 
utrwala wiele głosek, zbitek głoskowych czy sylab. Nie można 
zapominać, że to przecież wyrazy dźwiękonaśladowcze są pod-
stawą pierwszych dialogów maluchów z dorosłymi. Podczas 
wizyt w gabinecie logopedycznym rodzice otrzymują szeroką 
gamę wierszyków, w których występują onomatopeje. Częste 
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powtarzanie wybranej rymowanki w domu prowadzi w końcu 
do współuczestnictwa malucha w recytacji, który wypowiada 
jako pierwsze właśnie wyrazy dźwiękonaśladowcze. Wiersze 
z onomatopejami i wszelkie zabawy z rymami sprzyjają szybsze-
mu zapamiętywaniu tekstów słownych, jak również wyzwalają 
w dziecku w naturalny sposób chęć do wymawiania chociażby 
ostatnich sylab lub wyrazów dźwiękonaśladowczych recytowa-
nego tekstu. Oswajają one także z akcentem, rytmem i melodią, 
a więc prozodycznymi elementami języka, które nie mogą być 
zaniedbywane w kompleksowej terapii mowy.

Zaczerpnięte z książki W. Szumanówny Rysowane wierszyki są 
uzupełnieniem idei dydaktycznych kierowanych do dzieci spe-
cjalnej troski poprzez uruchamianie kilku zmysłów równocze-
śnie. Dorosły recytuje tekst rymowany, ilustrując go prostymi 
rysunkami. Na oczach dziecka powstaje obraz odzwierciedlają-
cy wypowiadane słowa. Maluch zachęcany jest w ten sposób nie 
tylko do skupienia uwagi na tekście słownym, ale i na desygna-
tach. Zabawy w rysowanie wierszyków rozwijają także wyobraź-
nię dziecka i uczą abstrahowania.

Zapamiętanie abstrakcyjnych nazw kolorów przysparza dzie-
ciom z upośledzeniem umysłowym wielu problemów. Odnie-
sienie ich do konkretnych przedmiotów w otoczeniu sprzyja pa-
mięciowemu opanowaniu nazw. Rodzicom poleca się wybranie 
jednego koloru, przeniesienie go na duży arkusz papieru w posta-
ci symbolicznego rysunku w danym kolorze, np. czerwonego ser-
ca dla koloru czerwonego. Częste odnoszenie się do symbolu, np. 
O! Sukienka czerwona jak serce itp., pomaga w zapamiętaniu koloru.

W zaproponowanej grupie wyliczanek, szczególnie lubianych 
przez dzieci, znalazły się również wyliczanki matematyczne, 
które łagodnie wprowadzają malca w świat liczb. Przypominają 
one o potrzebie nazywania i desygnowania równie abstrakcyj-
nych jak kolory nazw cyfr. Podobnie traktowane są litery i od-
powiadające im głoski. Dziecko zapoznaje się z graficznym obra-
zem głosek, zaczynając od samogłosek, kończąc na spółgłoskach  
(w kolejności uwzględniającej okresy rozwoju mowy). Przykła-
dowa karta głoski [a] zawiera małą i dużą drukowaną i pisaną 
literę oraz podpisane znane dziecku ilustracje rozpoczynające się 
tą samą głoską.

W zaproponowanym programie terapeutycznym znalazło 
się miejsce na tzw. orientacyjną listę lektur, zawierającą jedynie 
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wybrane tytuły dostępnej na rynku literatury dziecięcej. Inten-
cją było przekazanie opiekunom komunikatu: Czytaj, czytaj i na-
de wszystko czytaj dziecku. Wyrobienie nawyku czytania dzieciom 
sprzyja oswajaniu z książką, a w przyszłości samodzielnego się-
gania po dzieła literackie. Rodzicom maluchów zaleca się także 
kupowanie nadmuchiwanych, plastikowych bądź tekturowych 
książeczek. Czytanie maluchom literatury dziecięcej pomaga roz-
wijać wyobraźnię, uczy uogólniania pojęć, ćwiczy pamięć, a co 
najistotniejsze sprzyja mówieniu i wzbogaca słownictwo dziecka.

Przedstawione powyżej elementy programu rozwijającego 
mowę dzieci, u których przebiega on nieharmonijnie zawierają 
wiele aspektów wykraczających poza czystą werbalizację. Po-
nieważ potwierdza się reguła, że dobrze rozwija się ten, kto się 
w pełni rozwija, w propozycjach oddziaływań terapeutycznych 
znalazły się również pomysły różnorodnych zabaw ruchowych. 
Pierwsze sprzyjają rozwojowi mowy w ogóle, a drugie szczegól-
nie przygotowują do nauki czytania i pisania.

Wszystkie dzieci, bez wyjątku, od pierwszych chwil po uro-
dzeniu wymagają poza zabiegami pielęgnacyjnymi także werbal-
nych kontaktów z otoczeniem. Jeżeli czasem zdarzają się rodzice 
zaniedbujący pierwszy element, to niestety do nagminnych na-
leżą przypadki zaniedbywania jakże istotnego aspektu rozwoju, 
którym jest rozwój mowy.

Zaprezentowany program terapii stymulującej nabywanie 
mowy przez dzieci z upośledzeniem umysłowym służyć po-
winien wszystkim zarówno prawidłowo rozwijającym się ma-
luchom, jak i pozostałym, którym mówienie sprawia trudność. 
Oczywiście, mimo starań nie zawiera on całego niezbędnego 
kompendium propozycji w tym zakresie, ale powinien sprzyjać 
twórczemu spojrzeniu na zagadnienie intencjonalnego oddziały-
wania na rozwój mowy dziecka.

Uogólniając zagadnienie specyfiki prowadzenia postępo-
wania logopedycznego w przypadku dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, w terapii logopedycznej należy 
uwzględnić następujące elementy:
 	 globalnie oddziaływać na zaburzone funkcje, które bezpo-

średnio lub pośrednio biorą udział w mowie;
 	 terapię podejmować zdecydowanie wcześniej, niż ma to miej-

sce w standardowym postępowaniu u dzieci w normie inte-
lektualnej;

Studia z logopedii – 20
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 	 liczyć się z potrzebą długotrwałego czasowo oddziaływania 
logopedycznego;

 	 pozyskiwać do współpracy rodziców dzieci z problemami 
w mówieniu, ewentualnie wykorzystywać techniki pozwa-
lające na niemalże samodzielne powtarzanie ćwiczeń przez 
uczniów;

 	 w pracy terapeutycznej wykorzystywać elementy zabawy, 
form teatralnych, gestu oraz mimiki;

 	 materiał przeznaczony do utrwalenia przedstawiać w postaci 
krótkich rymowanych tekstów, z uwzględnieniem graficznej, 
rysunkowej formy.
Postępowanie logopedyczne z dziećmi z obniżoną sprawnością 

umysłowym wymaga od logopedy zdecydowanie bardziej twór-
czego podejścia do zajęć i większej cierpliwości, zanim uzyska on 
czystą brzmieniowo postać wymowy głosek, niż ma to miejsce 
w stosunku do dzieci z normą intelektualną. Kreatywność w od-
działywaniach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przy-
nosi logopedzie korzyści w szybszym uzyskaniu pozytywnych 
efektów oddziaływania. Oczywiście, na miarę możliwości osoby 
poddanej terapii. Dzieciom lub młodzieży z upośledzeniem daje 
zaś radość ze wspólnych spotkań z terapeutą mowy.
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Artykuł traktuje o roli logopedy na oddziale noworod-
kowym ze szczególnym uwzględnieniem wcześniaków. 
Zawiera definicje wcześniactwa oraz jego krótką charak-
terystykę. Opisuje zadania wczesnej interwencji logope-
dycznej: sprawdzanie odruchów, profilaktykę, w zakres 
której wchodzą prawidłowe wzorce połykania i żucia, kar-
mienia i układania dziecka, masaże bierne i czynne. Zwra-
ca uwagę na rolę naturalnego karmienia w prawidłowym 
rozwoju dziecka. Charakteryzuje warunki panujące w ja-
mie ustnej podczas karmienia piersią i karmienia butelką.

Sylwia Feige
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Streszczenie

SummaryThe article is about the role of a speech therapist at the 
infant ward with special regard to prematurely born chil-
dren. It includes definitions and characteristics of infants 
who are born prematurely. The article also describes tasks 
and the significance of early speech therapy and interven-
tion such as verification of an infant’s reflexes, checking 
correct patterns of swallowing and chewing, feeding and 
laying of an infant, active and passive massages. Further-
more, the article pays attention to the role of breast fe-
eding in proper development of a child and apart from that 
it describes conditions in oral cavity while breast feeding 
and bottle feeding.



310 Sylwia Feige

Wprowadzenie

Miejsce pracy logopedy to nie tylko przedszkole czy szkoła. 
Opieką logopedyczną powinno objąć się dzieci już od momentu 
urodzenia. Logopeda, jako wykwalifikowany specjalista, może 
już na oddziale noworodkowym zacząć pracę z małym pacjen-
tem. Jego rola jest ogromna, zarówno w kontaktach z rodzicami, 
jak i w pracy z noworodkiem, a w szczególności wcześniakiem. 
Mianem wcześniaka określa się noworodki urodzone przed 
ukończeniem 37 tygodnia ciąży bez względu na masę ciała1. Ter-
min wcześniactwo (preamaturitas) odzwierciedla niedojrzałość 
morfologiczną i czynnościową organizmu dziecka, które przy-
chodzi na świat przed czasem2.

Dla dobra dziecka należy rozpocząć wczesne wspomaganie 
możliwie jak najszybciej, a ważną rolę powinni w tym odgrywać 
rodzice. Logopedzie potrzebna jest znajomość różnorodnych 
form wspomagania rozwoju dziecka urodzonego przedwcze-
śnie, jak również znajomość stylu interakcji rodzice (opiekuno-
wie) – dziecko3. Rehabilitacja logopedyczna niemowląt i małych 
dzieci ma zapobiec rozwojowi patologii twarzy i narządów mo-
wy przez gimnastyczno-logopedyczne zabiegi manualne. Bardzo 
ważny jest pierwszy rok życia dziecka, gdyż jest to dobry czas na 
kompensacje deficytów i dysfunkcji4.

Wcześniaki są specyficzne, wymagają specjalistycznej opieki 
po narodzeniu, bo nie są tak przystosowane do życia jak nowo-
rodki donoszone. W stosunku do tych dzieci stosuje się termin 
dziecko ryzyka. Są to dzieci, w przypadku których, ze względu 
na historię położniczą matki, stan jej zdrowia, choroby genetycz-
ne potwierdzone w rodzinie, ze względu na przebieg ciąży lub 
porodu istnieje ryzyko zgonu, uszkodzenia lub zaburzeń adapta-
cji do samodzielnego życia5.

1  Por. Neonatologia, red. D. Łozińska, I. Twarowska, Warszawa 1993, s. 342; Położ-
nictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, red. T. Pisarski, Warszawa 1987, s. 367.

2  Por. S. Nowak, S.S. Nowak, Propedeutyka pediatrii, Warszawa 1987, s. 45.
3  Por. M. Piszczek, Ocena funkcjonowania dziecka i zasady prowadzenia zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju, w: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podjęci nauki w szkole, Poradnik dla terapeutów oraz 
rodziców organizatorów działań, Warszawa 2005, s. 15.

4  Por. A. Regner, Weekendowe warsztaty szkoleniowe jako forma pomocy rodzinie 
z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju, „Forum Logopedyczne” 2008, nr 14, s. 18-19.

5  Por. Vademecum lekarza ogólnego, red. W. Bruhl, R. Brzozowski, Warszawa 
1990, s. 688.
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Cechy dziecka urodzonego przedwcześnie

Wcześniactwo ma wiele charakterystycznych objawów. Głów-
nym symptomem jest niska masa urodzeniowa dziecka. Także 
w zachowaniu wcześniaków w porównaniu do dzieci donoszo-
nych widzimy różnice. Dziecko urodzone przedwcześnie za-
chowuje się trochę inaczej niż niemowlę donoszone. Wcześniak 
może spać przez większą część dnia i nocy, rzadko płacze, a jego 
płacz jest cichy i krótki. Wykonuje szybkie ruchy nieskoordyno-
wane, chaotyczne ze skręcaniem tułowia. Po okresie ciąży 28-32 
tygodnia nie porusza osobno jedną kończyną, ruchy są uogólnio-
ne. W przeciwieństwie do noworodka donoszonego, wcześniak 
nie będzie się upominał o jedzenie. Może nie być zdolny do ssa-
nia i połykania. Jest skłonny do zwracania pokarmu, zachłysty-
wania się pokarmem, co może prowadzić do napadów sinicy 
przy karmieniu.

U dzieci urodzonych przed upływem 34 tygodnia ciąży trud-
no wywołać odruchy ustne. U przedwcześnie urodzonych dzieci 
obserwujemy także obniżone napięcie mięśni, które zwiększa się 
najpierw w kończynach dolnych (mniej więcej po siedmiu i pół 
miesiącach życia płodowego), a później w górnych. Kładąc wcze-
śniaka, zauważamy, że „rozpłaszcza się” w charakterystyczny 
sposób – ma nisko ułożoną miednicę i kolana podciągnięte obok 
brzucha przy wyraźnie zgiętych biodrach. Głowa zwrócona jest 
na bok. Po dwudziestu ośmiu tygodniach ciąży głowę można tak 
skręcić, że bródka znajduje się wyraźnie poniżej wyrostka barko-
wego. Sprawdzając objaw obejmowania (szala), ręka wcześniaka 
sięga wyraźnie poza wyrostek barkowy.

Odruch Moro występuje u dzieci przedwcześnie urodzonych, 
ale podczas fazy przywiedzenia kończyny górne opadają w tył, 
ponieważ mięśnie przeciwdziałające sile ciężkości są słabsze niż 
u noworodka donoszonego. Zgięcie nadgarstków jest niepełne 
po 28 tygodniu ciąży, a także pomiędzy ręką a przedramieniem 
tworzy się „okienko”. Odruchem trudnym do wywołania jest od-
ruch chwytny. U dziecka nie występuje zgięcie łokcia lub skurcz 
mięśni barku. U wcześniaka nie występuje odruch prostowania 
grzbietu, natomiast niepełny jest odruch wyprostu. W dziec-
ka po 28 tygodniu ciąży następuje zgięcie przeciwstawnej nogi, 
bez wyprostu lub przywiedzenia. W przypadku, gdy biodro jest 
zgięte, a udo dotyka bocznej strony brzucha, kolano młodego 
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wcześniaka może być całkowicie wyprostowane. Zgięcie grzbie-
towe stopy jest niepełne, co pozostawia wyraźną lukę pomiędzy 
stopą a przednią powierzchnią podudzia. Odruch chwytny sto-
py jest o wiele słabszy niż u noworodka donoszonego6.

Możliwości logopedycznej pomocy dziecku urodzonemu 
przedwcześnie

Logopeda, współpracując z innymi specjalistami, może po-
móc wcześniakowi w lepszym starcie w świecie poza łonem mat-
ki. Pracując z wcześniakiem, musimy pamiętać, że powinien być 
on inaczej oceniany niż niemowlęta donoszone. Wcześniak, jako 
dziecko urodzone przedwcześnie i tym samym pozbawione pew-
nego okresu rozwoju wewnątrzmacicznego, powinno być ocenia-
ne w takim właśnie kontekście7. Przy wszelkiego rodzaju bada-
niach, także w badaniu logopedycznym należy pamiętać o tym, by 
skorygować wiek dziecka. Początek rozwoju ruchowego podłoża 
aktu mowy jest związany z okresem prenatalnym. W tym okre-
sie kształtuje się nie tylko baza organiczna późniejszych czynności 
mowy, ale także następuje korelacja funkcjonalna poszczególnych 
analizatorów biorących udział w czynności słyszenia i realizowa-
nia mowy, a także przyjmowania pokarmów oraz płynów8.

Logopeda, który zajmuje się terapią pacjenta, powinien przede 
wszystkim sprawdzić warunki anatomiczne jamy ustnej. Należą 
do nich: ruchomość języka, długość wędzidełka, budowa podnie-
bienia itd. Po dokonaniu oceny konieczne jest sprawdzenie odru-
chów sfery ustno-twarzowej. Podjęcie właściwej terapii zapobiega 
rozwojowi patologii twarzy i narządów mowy. By uzyskać popra-
wę napięcia mięśni mimicznych i wzmocnienia mięśni warg, języ-
ka i podniebienia miękkiego stosuje się ćwiczenia w obszarze neu-
romotorycznym twarzy oraz wewnątrz jamy ustnej9. Wrodzone, 

6  Por. R.S. Illingworth, Rozwój niemowląt i małych dzieci. Prawidłowy i niepra-
widłowy, Warszawa 1978, s. 92-103.

7  Por. tamże, s. 16.
8  Por. A. Łada, Peri-i postnatalna diagnostyka oraz terapia neurologopedyczna, 

„Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2004, nr 6, s. 15-16.
9  Por. A. Regner, Wczesne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego małego 

dziecka z zastosowaniem metody R.Castillo Moralesa, w: Dzieci z zaburzeniami rozwo-
ju, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006, s. 206.
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fizjologiczne odruchy bezwarunkowe występujące u noworodka 
i niemowlęcia są podstawą rozwoju elementarnych wzorców ru-
chowych warunkujących rozwój artykulacji. Są to: odruch poły-
kania, odruch wysuwania języka, ssania, kąsania, otwierania ust, 
odruch wargowy, zwracania i żuchwowy10.

U wcześniaków nie wszystkie te odruchy są wykształcone. 
Zadaniem logopedy jest wywołanie ich w odpowiednim cza-
sie. Profilaktyka zaburzeń mowy i wczesna interwencja powin-
ny być prowadzone od momentu narodzin dziecka. Taka praca 
powodowałaby zmniejszenie liczby dzieci, którym potrzebna 
jest pomoc logopedy w późniejszym czasie. W przypadku wcze-
śniaków wczesna pomoc jest bardzo potrzebna. Idealna sytuacja 
to praca logopedy na oddziale noworodkowym, gdzie istnieje 
możliwość wczesnej diagnozy i terapii. Do pierwszych kontak-
tów z logopedą nie może dochodzić dopiero w szkole, bo w tym 
czasie dziecko powinno mieć już wykształconą mowę. Wszelkie 
wady wymowy utrudniają mu start w życiu szkolnym. Potrzeb-
na jest wtedy szybka i skuteczna terapia logopedyczna.

W zależności od stanu dziecka można stosować ćwiczenia 
wspomagające rozwój noworodka i niemowlęcia. Bardzo ważna 
jest współpraca z rodzicami, uświadomienie im, jak należy po-
stępować z maluchem, by mu pomóc, pokazanie prawidłowych 
wzorców karmienia, układania do snu, a więc tego, na co rodzice 
mają największy wpływ.

Aby zapobiec kształtowaniu się niewłaściwych wzorców 
przyjmowania pokarmów, położenia głowy, oddychania, wpro-
wadzamy prawidłowe wzorce karmienia i układania dziecka, 
masaże bierne i czynne. Aby zapobiec tworzeniu się tych dys-
funkcji, należy prowadzić działania profilaktyczne:
 	 prawidłowo układać niemowlę do snu – głowa dziecka po-

winna spoczywać na lekkim podwyższeniu; kręgosłup powi-
nien być ułożony poziomo;

 	 prawidłowo układać niemowlę podczas karmienia natural-
nego lub sztucznego – ułożenie powinno być prawie piono-
we. Podczas karmienia naturalnego matka nie może opierać 
piersi o nos dziecka, bo utrudnia to oddychanie i ssanie. Przy 

10  Por. Z. Dołęga, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidło-
wości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice 2003, s. 93; A. Łada, Peri-i 
postnatalna diagnostyka oraz terapia neurologopedyczna, „Śląskie Wiadomości Lo-
gopedyczne” 2004, nr 6, s. 15-16.
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karmieniu sztucznym, trzeba zwrócić uwagę na smoczek, jego 
długość, kształt, konsystencję i wielkość otworu oraz sposób 
karmienia – nie można opierać butelki o żuchwę, bo może to 
spowodować jej cofnięcie. Podczas nieprawidłowego karmie-
nia sztucznego dochodzi do zaburzenia czynności fizjologicz-
nych narządu żucia;

 	 pilnować, by dziecko utrzymywało prawidłową postawę ciała;
 	 kontrolować sposób połykania – niemowlęcy sposób polega 

na połykaniu przy rozwartych szczękach z językiem wysunię-
tym między wały dziąsłowe. Język powinien zaniknąć w mia-
rę wyrastania zębów mlecznych. W związku z tym, nie można 
zbyt długo karmić dziecka pożywieniem papkowatym, po-
zwalać jeść z pełnymi ustami, pić dużymi łykami;

 	 kontrolować sposób oddychania – dziecko powinno oddychać 
przez usta. Po przebytej chorobie z katarem, kiedy dziecko 
oddycha przez nos, należy wrócić do oddychania przez usta;

 	 zwracać uwagę, czy nie doszło do przerostu migdałków pod-
niebiennych, które powodują zwężenie cieśni gardła oraz 
migdałka gardłowego, który przy stanach zapalnych utrudnia 
oddychanie przez nos;

 	 pilnować, by dziecko nie nabyło szkodliwych nawyków, np. 
ssanie i nadgryzanie smoczka, palca, warg, języka, błony ślu-
zowej policzka, ogryzanie paznokci, ołówków lub innych 
przedmiotów, wciskanie ołówków, zapałek między zęby, 
zgrzytanie zębami itp.;

 	 nie podawać przez dłuższy czas „pustych smoczków”, któ-
rych ssanie powoduje zaburzenia zgryzowe i wywołuje silne 
ruchy dotylne żuchwy.
Już u noworodków można rozpocząć ćwiczenia stymulujące 

ich rozwój. Usprawniamy aparat artykulacyjny i stymulujemy 
system porozumiewania się za pomocą języka, stosując trzy ro-
dzaje ćwiczeń: ćwiczenia bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwi-
czenia samodzielne czynne. Ćwiczenia bierne i wspomagane wy-
konujemy naprzemiennie i równolegle11.

Ćwiczenia bierne mają one na celu usprawnienie aparatu ar-
tykulacyjnego i zalicza się do nich masaż policzków, przełyku 
i warg, usprawnianie języka i podniebienia, masaż dziąseł. Pod-
czas masażu zwracamy uwagę, aby dziecko oddychało przez nos.

11  Por. Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Gdańsk 1998, s. 41-48.



Rola logopedy na oddziale noworodkowym   315

Usprawnienie aparatu artykulacyjnego12

M a s a ż  p o l i c z k ó w
Po nałożeniu kremu na skórę twarzy i szyi masujemy ruchami 

okrężnymi od nosa i warg w kierunku skroni. Kciukiem podtrzy-
mujemy brodę tak, aby zęby (dziąsła) górne i dolne były złączo-
ne, a wargi zwierały się. Pozostałymi palcami masujemy policzki 
(początkowo delikatnie, a potem stopniowo zwiększamy siłę na-
cisku i szybkość wykonywanych ruchów). Lekko obszczypujemy 
i oklepujemy masowaną okolicę i ponownie przechodzimy do 
masowania, a na końcu głaszczemy.

M a s a ż  p r z e ł y k u
Zewnętrzną stronę delikatnie masujemy od dołu ku górze ru-

chem głaskającym.
M a s a ż  w a r g
Kciuk jest ułożony pod brodą, a palcami – wskazującym 

i środkowym rozciągamy jednocześnie obie połowy złączonych 
warg. Następnie wargi rozciągamy i ściągamy, lekko obszczy-
pujemy i głaszczemy. Możemy również masować wargi miękką 
włosianą szczoteczką do zębów. Do picia używamy imbryczka, 
przy czym zwracamy uwagę na to, aby dziecko wargami „opla-
tało” jego dzióbek. W początkowym okresie dziecko może przy-
trzymywać dzióbek zębami, nie zapominając jednak o dokład-
nym zwieraniu warg.

Usprawnianie języka

Przy usprawnianiu zarówno języka, jak i pozostałych części 
narządu artykulacyjnego musimy pamiętać, że ingerencja – na-
wet bardzo delikatna – jest nieprzyjemna dla dziecka, często wy-
wołuje odruch wymiotny. Poprzez masaż, oprócz usprawnienia 
języka „odwrażliwiamy” śluzówkę jamy ustnej. Przy tego ro-
dzaju ćwiczeniach należy okazać dziecku dużo ciepła i sympatii, 
aby nie broniło się przed masażem. Osoba masująca musi zadbać 
o czyste ręce i krótko przycięte paznokcie.

Masaż rozpoczynamy od grzbietowej powierzchni czub-
ka języka, przesuwając palce ruchami kolistymi (podłużnie lub 

12  Zob. E. Stecko, Czynności przygotowujące niemowlęcy narząd artykulacyjny 
do podjęcia funkcji mowy, w: Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, 
Gdańsk 1991, s. 57-67.
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poprzecznie) najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie 
w kierunku nasady, aż do wystąpienia odruchu wymiotnego. 
Następnie masujemy brzegi języka, zahaczając o powierzchnię 
dolną. Rozpoczynamy także od czubka języka, kierując się ku je-
go nasadzie. Czubek języka chwytamy delikatnie w palce (przez 
gazę, aby się nie wyślizgiwał) i masujemy ruchem rozgniatają-
cym. Język przesuwamy w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 
Dotykamy go energicznie krótkim ruchem pulsującym, aby spro-
wokować odruch cofania się.

M a s a ż  w ę d z i d e ł k a  j ę z y k a
Przy skróconym wędzidełku stosuje się ćwiczenia rozciągające 

– podciąganie i energiczne wywijanie czubka języka ku górze13. Je-
żeli jednak dojdzie do interwencji chirurgicznej, w czasie określo-
nym przez lekarza należy rozpocząć ćwiczenia pionizacji języka.

Usprawnianie podniebienia

Podniebienie twarde i miękkie masujemy w kierunku od 
przodu ku tyłowi najpierw po jednej, później po drugiej stronie 
linii środkowej. Z podniebienia płynnym ruchem przechodzimy 
do masażu wewnętrznej strony policzków i warg.

M a s a ż  d z i ą s e ł 
Dziąsło dolne masujemy w kierunku od góry do dołu, a dzią-

sło górne od dołu ku górze. Masaż dziąseł pobudza odruch żucia 
i dlatego wykonujemy go jako ostatni przed posiłkiem.

Wymienione powyżej ćwiczenia mają na celu usprawnienie 
i przygotowanie aparatu artykulacyjnego do pełnienia swoich 
funkcji14.

M a s a ż  t w a r z y
Ważnym elementem wczesnej interwencji logopedycznej jest 

masaż twarzy. Na początku wprowadzamy ćwiczenia przygo-
towujące do podstawowego masażu. Przebieg modelowania za-
czyna się od mobilizacji skóry głowy, co polega na masowaniu 
delikatnie opuszkami palców rozcięgna naczasznego. Bardzo 
ostrożnie przez mięsień potyliczno-czołowy, powoli rozciąga się 
mięśnie do przodu. Następnie mobilizuje się mięsień skroniowy 
i mięsień żwacz oraz kolejno mięśnie oczu, mięśnie przynosowe, 

13  Warto zwrócić uwagę na różne opinie na temat skuteczności masaży wę-
dzidełka. Por. uwagi B. Ostapiuk na ten temat.

14  Por. Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, dz. cyt., s. 41-60.
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dźwigacz wargi górnej i skrzydełek nosa, a także mięsień okręż-
ny warg. W następnej kolejności policzki i dno jamy ustnej. W za-
leżności od rodzaju problemów dziecka po tak przygotowanej 
mobilizacji mięśniowej przechodzimy do masażu ustno-twarzo-
wego. Zgodnie z prawem cefalokaudalnym ruchy dowolne poja-
wiają się najpierw w obrębie głowy, a następnie obejmują dalsze 
części ciała w kierunku nóg. U dzieci nieposiadających kontroli 
ruchów własnego ciała ogromną rolę odgrywa masaż twarzy, ja-
my ustnej i języka. Mięśnie umiejscowione na tych częściach ciała 
służą do wykonywania wielu czynności. Biorą udział w ruchach 
niezbędnych do przyjmowania pokarmów15.

Warto zastosować metodę Castillo Moralesa. Jej cechą jest 
połączenie elementów rehabilitacji sensorycznej, ćwiczeń logo-
pedyczno-gimnastycznych, aktywizowania mięśni mimicznych 
siedmiu obszarów neuromotorycznych na twarzy oraz leczenia 
ortopedyczno-szczękowego. Praca z dzieckiem powinna przebie-
gać w oparciu o indywidualny program terapii.

Elementy wczesnego programu profilaktyki logopedycznej

Wczesny program profilaktyki logopedycznej obejmuje 
w szczególności następujące elementy:
 	 stymulacja integracji sensomotorycznej (szczególnie w odnie-

sieniu do zmysłu równowagi, układu czucia głębokiego i czu-
cia powierzchniowego),

 	 masaż wibracyjny Castillo Moralesa normalizujący napięcie 
mięśniowe,

 	 gimnastyka lecznicza stabilizująca postawę ciała i obszar ustno- 
-twarzowy,

 	 zabiegi manualne wewnątrz jamy ustnej odtwarzające odru-
chy w obszarze ustno-twarzowym (np. po zdjęciu sondy),

 	 nauka karmienia butelką, łyżeczką, ćwiczenia picia z kubka, 
ćwiczenia z płytką przedsionkową w celu poprawy napię-
cia mięśni okrężnych ust oraz regulacji prawidłowego toru  
oddychania16.
15  Por. A. Regner,, dok. elektr. www.regnerlogopedia.pl/pl/art_15.htm (dostęp 

dnia: 15.12.2011).
16  Por. A. Regner, Weekendowe warsztaty szkoleniowe jako forma pomocy rodzinie 

z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju, dz. cyt., s. 18-19.
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Postępowanie z wcześniakiem należy indywidualizować za-
leżnie od jego dojrzałości i ogólnego stanu. Zabiegi powinny być 
wykonywane delikatnie i szybko. Zwróćmy uwagę, że dziecko 
urodzone przedwcześnie potrzebuje odpowiednich warunków 
by przeżyć, a należą do nich stała temperatura 37°C, stały do-
pływ tlenu.

Karmienie

Kobiety wiedzą, że ważnym elementem dla prawidłowego 
rozwoju dziecka jest karmienie mlekiem matki. Dotyczy to sytu-
acji, gdy maluch nie radzi sobie z samodzielnym ssaniem piersi. 
Jeśli dziecko jest na tyle sprawne i potrafi samodzielnie ssać, to 
należy je przystawiać do piersi. Pierwsze mleko matki (siara), tak 
samo jak w przypadku dzieci urodzonych o czasie, dzięki swo-
im niezastąpionym właściwościom chroni wcześniaka przed in-
fekcjami i wzmacnia jego organizm. Ponadto jest łatwostrawne, 
co dla tych dzieci jest również niezwykle ważne. Dlatego nale-
ży zachęcać kobiety, by odciągały pokarm do karmienia dziecka 
i przynosiły go do karmienia wcześniaka17.

Wcześniaki urodzone po 28 tygodniu ciąży, które nie są pod-
łączone do respiratora, są na ogół początkowo karmione sondą 
i dodatkowo odżywiane pozajelitowo (kroplówką). Mimo, że 
dziecko nie zje dużo lub jest także dokarmiane specjalną mie-
szanką ważne jest utrzymanie laktacji. Sposób karmienia wcze-
śniaka zależy od jego dojrzałości. Wiele wcześniaków jest na po-
czątku życia karmionych sondą, gdyż dzieci urodzone przed 32 
tygodniem nie mają odruchu ssania. Wykształca się on dopiero 
po 32 tygodniu18.

Dziecko należy karmić w pozycji prawie pionowej i zwracać 
uwagę, by się nie zachłysnęło mlekiem. U dzieci może wystę-
pować prawidłowy odruch ssania, ale nie oznacza to, że będą 
potrafiły skoordynować ssanie z połykaniem pokarmu. Dlatego 
początkowo wcześniaki są karmione przez sondę założoną do 
żołądka (dotyczy to dzieci urodzonych do 31 tygodnia ciąży). 

17  Por. W. Borkowski, A. Bacz, Ż. Golańska, Opieka pielęgniarska nad noworod-
kiem, „Medycyna Praktyczna”, 1994, s. 123.

18  Jak karmić wcześniaka, www.wczesniak.pl/04_dlarodzicow8.html (dostęp 
dnia: 15.12.2011).
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Kiedy pojawia się u nich odruch ssania (masa ciała ok. 1200g), 
próbuje się karmić je metodą palec-sonda, ćwicząc w ten sposób 
prawidłowy odruch ssania wraz z koordynacją połykania.

Karmienie sposobem palec-sonda jest dla nich bezpieczniej-
sze. Rejestruje się mniej przypadków zachłyśnięć przy takim 
sposobie karmienia. Niestety, niewiele jest oddziałów, w któ-
rych personel potrafi tak właśnie karmić dzieci. Kiedy maluszek 
dobrze radzi sobie ze ssaniem palca i łykaniem pokarmu (masa 
ciała ok. 1500-1800g) próbujemy przystawiać go do piersi. Moż-
na wcześniej przystawiać dziecko do piersi, nawet zanim będzie 
umiało koordynować ssanie i połykanie, ale musi to być pierś 
wcześniej opróżniona. W ten sposób dziecko ma bliski kontakt 
z mamą i może próbować ssać bez ryzyka zachłyśnięcia się po-
karmem. Większość wcześniaków uczonych w ten sposób ssania 
zaczyna jeść z piersi, a po jakimś czasie jest to dla nich wystar-
czający sposób odżywiania się. U noworodków pokarm musi 
być prawidłowo wprowadzany do jamy ustnej poprzez zassanie. 
W czynności tej bierze udział prawidłowe i szczelne obkurczenie 
warg i wytworzenie ciśnienia w jamie ustnej przez zmianę poło-
żenia języka, zwłaszcza przez cofnięcie go, a także mechanizm 
zwarcia podniebienno-gardłowego. Fizjologiczna częstotliwość 
ssania to 10-15 ruchów ssących na minutę, a ujemne ciśnienie po-
wstające w jamie ustnej wynosi 11,76-20, 04 kPa19.

W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie warto starać 
się, by mogły być one karmione naturalnie. Wynikają z tego same 
korzyści. W przypadku karmienia naturalnego język uniesiony 
ku podniebieniu utrzymuje brodawkę, przy karmieniu butelką 
leży płasko na dnie jamy ustnej przyciśnięty smoczkiem. Wargi 
u maluszka karmionego piersią są zwarte, obejmują szczelnie 
brodawkę, zamykają jamę ustną, wytwarzając ciśnienie ujemne. 
Przy butelce są rozchylone, smoczek utrzymywany jest w wał-
kach dziąsłowych. Także ssanie w obu przypadkach różni się – 
przy karmieniu naturalnym występują ruchy ssąco żujące: unie-
sienie żuchwy ku górze, ruchy ku przodowi rozwijające żuchwę. 
W ten sposób następuje wyrównywanie fizjologicznego tyłożu-
chwia. Z kolei podczas karmienia butelką pokarm wyciskany jest 
ruchami pionowymi żuchwy, która przy braku ruchów ku przo-
dowi pozostaje w niedorozwoju tyłozgryz.

19  Vademecum lekarza ogólnego, red. W. Bruhl, R. Brzozowski, dz. cyt., s. 688.
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Karmiąc dziecko, należy zwrócić uwagę na sposób oddycha-
nia. Naturalnie maluch oddycha przez nos, także w czasie ssania 
(podniebienie miękkie jest uniesione), rozwijają się przestrzenie 
powietrzne twarzoczaszki, rośnie szczęka, tworząc miejsce dla 
zębów stałych. Przy butelkowym karmieniu dziecko oddycha 
przez usta, przerywa ssanie, aby zaczerpnąć powietrza i właśnie 
w ten sposób tworzy się nawykowe oddychanie przez usta. Po-
woduje to częste zakażenia dróg oddechowych, deformację zgry-
zu, wady artykulacyjne oraz nieprawidłowy sposób połykania. 
Podczas naturalnego karmienia dziecko nadąża połykać wyci-
skany pokarm, przy karmieniu smoczkiem nie nadąża połykać, 
pokarm obficie wypływa ze smoczka, dziecko zachłystuje się20.

Celem przygotowanego opracowania było zwrócenie uwagi 
na konieczność wczesnej interwencji w przypadku dzieci uro-
dzonych przedwcześnie w aspekcie przygotowania aparatu 
artykulacyjnego do mówienia. Przygotowanie to uwzględnia 
w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem czyn-
ności pokarmowych, usprawnianiu narządów artykulacyjnych 
z uwzględnieniem różnych metod. Z pewnością przygotowanie 
do posługiwania się językiem powinno obejmować także stymu-
lację ogólnego rozwoju psychoruchowego oraz towarzyszenie 
dziecku w pokonywaniu kolejnych szczebli rozwoju mowy.
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Zaburzone funkcjonowanie człowieka w sytuacji 
komunikacyjnej staje się jednocześnie powodem do 
osłabienia kontaktu z rzeczywistością1. Przed taką sy-
tuacją staje często pacjent oddziału poudarowego, 
któremu deficyty neurologiczne utrudniają nadawanie 
i odbiór komunikatu. Z takim pacjentem spotyka się 
już w pierwszej dobie od zachorowania logopeda jako 
jeden z członków zespołu terapeutycznego oddziału. 
Jaka jest jego rola i praca w takiej placówce? Niniejszy 
artykuł ma na celu pokazanie współpracy logopedy 
z zespołem medycznym na oddziale udarowym oraz 
możliwości uzyskania informacji w celu wprowadzenia 
indywidualnego programu terapii logopedycznej dla 
osoby po udarze.

1  Por. A. Domagała, Społeczne i sytuacyjne uwarunko-
wania zachowań językowych w otępieniu alzheimerowskim, 
w: Język Interakcja Zaburzenia mowy Metodologia badań, 
red. T. Woźniak, A. Domagała, Lublin 2007, s. 89.
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Udar mózgu to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym 
pojawieniem ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności 
mózgowia, które – jeżeli nie doprowadzą wcześniej do zgonu – 
utrzymują się dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny 
niż naczyniowa. Objawy, które mogą wskazywać na wystąpienie 
udaru, to zaburzenia w zakresie: mówienia i rozumienia mowy, 
czytania, pisania, zapamiętywania nowych informacji, liczenia, 
rozpoznawania i identyfikowania bodźców, widzenia w danym 
zakresie pola, świadomości, zdolności przełykania. Można tak-
że zaobserwować niedowład lub paraliż połowy ciała, zniesienie 
czucia po jednej stronie ciała, napad padaczkowy, urojenia lub 
omamy2. Powyższe objawy wskazują na konieczność opieki me-
dycznej, która wymaga większej liczby specjalistów.

Towarzystwa i zespoły ekspertów od lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku starają się określić w oficjalnych dokumentach zasa-
dy diagnostyki oraz leczenia chorych z udarem mózgu. W 1995 
roku na konferencji w Helsingborgu Pan Europpean Consensus 
Meeting on Stroke Managment, powstała Deklaracja Helsingbor-
ska, w której określone zasady postępowania dotyczące udarów 
mózgu w Europie stały się wyznacznikiem toku myślenia na ko-
lejne lata. Także w Polsce starano się stworzyć wytyczne i zale-
cenia, które brałyby pod uwagę rodzime doświadczenia. W 1997 
roku opracowano Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia 
Udaru Mózgu. Obecnie również zmieniło się podejście do uda-
ru mózgu, który traktuje się jako stan zagrożenia życia, a więc 

2  Por. W. Turaj, Objawy i zespoły kliniczne udaru, w: Udar mózgu, red. 
A. Szczudlik, A. Członkowska, H. Kwieciński, A. Słowik, Kraków 2007, s. 175.

Summary Impaired functioning in the communicative situation 
reduces a person ability to interact with reality. Stroke 
unit patients frequently face this kind of situation, in 
which neurological deficiency impedes their ability to 
send and receive messages. A speech therapist starts 
working with such patients as part of the rehabilitation 
team as early as in the first twenty four hours after the 
stroke. What is his/her role in such a unit? The article ad-
dresses the issue of cooperation between a speech the-
rapist and the medical team of the stroke unit and the 
possibilities of implementation of an individual speech 
therapy program for the stroke unit patients.
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wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Przewiezie-
nie chorego z objawami udaru mózgu na oddział leczenia udaru 
pozwala zmniejszyć ryzyko śmierci o 18%. Odział taki dysponuje 
różnymi formami organizacyjnymi. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że korzyści w leczeniu chorych odnotowano na oddziale 
leczenia świeżego udaru i rehabilitacji poudarowej3.

Logopeda należy do zespołu medycznego, który pomaga pa-
cjentom po udarach powrócić do normalnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Jest ono możliwe dzięki mowie, będącej aktem 
w obrębie procesu porozumiewania językowo-słownego, w którym 
przy użyciu wspólnego języka osoba mówiąca przekazuje informa-
cje, a słuchająca może je odbierać4. Logopeda, aby zacząć terapię 
z pacjentem powinien przede wszystkim zapoznać się z wywia-
dem przeprowadzonym z chorym lub rodziną w trakcie przyjęcia. 
Pierwsze godziny pozwalają ocenić stan, przyczyny udaru i jego 
rodzaj. Wywiad pomaga w określeniu wskazań oraz zwraca uwa-
gę na czynniki ryzyka. Rozmowa z rodziną chorego umożliwia tak-
że zorientowanie się na temat warunków socjalnych, pracy, zainte-
resowań. Takie informacje wzbogacają wiedzę zespołu, szczególnie 
terapeutycznego. Materiał ćwiczeniowy w dalszym etapie terapii 
przygotowany przez logopedę, psychologa może być uzupełniony 
o hobby, zamiłowania chorego. Czasami stanowi to punkt wyjścio-
wy, gdyż pozwala na nawiązanie kontaktu z chorym, otworzenie, 
zbudowanie więzi zaufania i chęć współpracy.

Z badania neurologa dowiadujemy się o stanie świadomości 
i skali deficytów. W ocenie pomocna jest skala Glasgow, która 
określa poziom przytomności. Bierze ona pod uwagę otwieranie 
oczu, kontakt słowny, reakcję ruchową. Wywiad przeprowadzo-
ny przez lekarza pozwala ocenić pacjenta w skalach niesprawności 
przed udarem. Wykonana diagnostyka, a w szczególności badanie 
neuroobrazowe – tomografia komputerowa (TK), umożliwia wy-
kluczenie nowotworów, krwiaka przymózgowego i różnicowanie 
udaru niedokrwiennego z krwotocznym. Bardziej czulszym bada-
niem neuroobrazowym jest rezonans magnetyczny (MRI), który 
wykrywa zmiany niedokrwienne już w pierwszych godzinach od 
zachorowania, a mogą być one niewidoczne w tomografii kompu-
terowej. Jednak badanie to wymaga współpracy z pacjentem oraz 

3  Por. P. Szermer, A. Szczudlik, Udar- zasady postępowania, w: Udar mózgu, red. 
A. Szczudlik, A. Członkowska, H. Kwieciński, A. Słowik, Kraków 2007, s. 234- 235.

4  Por. L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1982, s. 278.
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ma więcej przeciwwskazań, stąd nie jest ono w każdej sytuacji wy-
konywane5. Takie badania wskazują obszar uszkodzenia struktur 
mózgowych, co pozwala także logopedzie w stawianiu przypusz-
czeń, jakie mogą wystąpić zaburzenia językowo-komunikacyjne. 
Diagnostyka przy wykonaniu szeregu innych badań umożliwia 
włączenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Ma ono 
także duży wpływ na funkcje językowe. Z przeprowadzonych ba-
dań wynika, że Luminal, lek przeciwpadaczkowy, powoduje osła-
bienie funkcji językowych, natomiast Nootropil, wspomaga pracę 
mózgu, procesy zapamiętywania i przypominania. Często przy 
występujących stanach niepokoju chorego dodatkowo wprowa-
dzane są leki uspakajające, psychotropowe. Mają one na celu uspo-
kojenie, wyciszenie6. Istotne jest, aby logopeda posiadał informacje 
o zażywanych lekach przez chorego, gdyż jest w stanie ocenić moż-
liwości terapii przy jednoczesnym leczeniu farmakologicznym.

Oprócz konsultacji neurologicznej na oddziale istotna jest ob-
serwacja pacjenta, szczególnie w pierwszych dobach po wystą-
pieniu udaru i podaniu leków. Pacjent jest często umieszczany na 
salach, gdzie jest możliwość pełnej obserwacji przez personel me-
dyczny, pielęgniarki. To one często udzielają informacji lekarzom, 
zespołowi o zachowaniu chorego w czasie snu, porannej toalety, 
o poprawie bądź pogorszeniu kontaktu logiczno-słownego odpo-
wiedniej reakcji na ruch, wydawane polecenia, pytania. Raporty 
i karty obserwacji udarowych prowadzone przez pielęgniarki do-
starczają danych o progresie lub regresie w stanie zdrowia chore-
go. Ocena pacjenta jest prowadzona co 4-6 godzin, w zależności od 
jego stanu7.

Leczenie rehabilitacyjne jest uznawane jako jedno z kluczo-
wych przy przywracaniu pacjenta do zdrowia. Zalicza się do 
niego rehabilitację, ocenę mowy, połykania, terapię zajęciową, 
fizykoterapię. Po udarze mózgu można mówić o dwóch etapach 
rehabilitacji. Wczesny jest prowadzony w ciągu kilku pierw-
szych tygodni. Polega on na jak najszybszym i najsprawniejszym 

5  Por. A. Członkowska, T. Litwin, Udar mózgu – diagnostyka i leczenie, w: Pod-
stawy neurologii z opisami przypadków klinicznych, red. U. Fiszer, M. Michałowska, 
Poznań 2010, s. 60-61.

6  Por. J. Pera, Neuroprotekcja w udarze, w: Udar mózgu, red. A. Szczudlik, 
A. Członkowska, H. Kwieciński, A. Słowik, Kraków 2007, s. 242-253.

7  Por. A. Członkowska, I. Sarzyńska-Długosz, Oddział udarowy – organizacja 
leczenia udaru, w: Udar mózgu, red. A. Szczudlik, A. Członkowska, H. Kwieciń-
ski, A. Słowik, Kraków 2007, s. 272.
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uruchomieniu pacjenta. Skuteczność leczenia rehabilitacyjnego 
zależy właśnie od czasu rozpoczęcia, intensywności. Dlatego 
jest ona wczesna, tuż po ustabilizowaniu stanu pacjenta. Na eta-
pie pierwszym mówi się o rehabilitacji czynnej, wykonywanej 
u przytomnych osób oraz biernej, gdzie osoba jest nieprzytomna 
lub kontakt jest ograniczony. Chory powinien wykonywać pełen 
zakres ruchów, a profilaktyka dotyczy przykurczy, odleżyn, in-
fekcji dróg oddechowych. Według zaleceń, większość chorych 
opuszcza łóżko w trzecim dniu od wystąpienia udaru. Dla logo-
pedy istotna jest współpraca z zespołem rehabilitacyjnym. Może-
my dowiedzieć się o reakcji pacjenta na ruch, ból, czy podejmuje 
chęć współpracy, prowadzi dialog, adekwatnie wykonuje ruchy 
według poleceń. Takie informacje oraz ocena chorego pod kątem 
funkcji poznawczych umożliwia włączenie indywidualnego, 
grupowego programu terapii zajęciowej.

W pracy logopedy istotne jest uwzględnienie konsultacji psy-
chologicznej. Ogniskowe defekty mogą dotyczyć różnych do-
men poznawczych, ale często towarzyszą im zaburzenia nastroju 
i emocjonalne, zmiana osobowości zarówno w rolach rodzinnych, 
jak i zawodowych. Z powodu udaru, towarzyszących ogranicze-
niach ruchowych, spowodowanych niedowładem chory traci mo-
tywacje do działania, zaburza to jego plany życiowe, a wizerunek 
własnej osoby ulega zachwianiu. Wstępna praca rehabilitacyjna, 
czy też terapia logopedyczna z pacjentem, może być utrudniona 
poprzez: zespół apatii (choremu brak jest motywacji do działania 
i świadomej aktywności), depresję lub nadpobudliwość, drażli-
wość8. Ocena psychologiczna może logopedę ukierunkować i wes-
przeć w dostosowaniu rodzaju ćwiczeń do indywidualnej terapii.

Logopeda po uzyskaniu szeregu informacji o pacjencie, począw-
szy od diagnostyki, po zastosowane formy leczenia, zażywane leki, 
kontakt z rodziną, przebieg stanu zdrowia przed i po wystąpieniu 
udaru, postępy w rehabilitacji, może spojrzeć holistycznie na moż-
liwości poprawy i wprowadzenie terapii w zakresie przywrócenia 
zaburzonych funkcji językowych. Praca logopedy na oddziale róż-
ni się od pracy logopedy w gabinecie tym, że obserwujemy oso-
bę mającą trudności z komunikowaniem się tuż po udarze. Jest to 
zupełnie nieprzewidywalna sytuacja dla chorego i bliskich. Do ga-
binetu przychodzą ludzie świadomi swoich problemów, trudności, 

8  Por. J. Seniów, Poudarowa afazja i inne ogniskowe zespoły poznawcze, w: Udar mózgu, 
red. A. Szczudlik, A. Członkowska, H. Kwieciński, A. Słowik, Kraków 2007, s. 212.
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chcący uzyskać porady, poprawy stanu funkcjonowania w społe-
czeństwie. Na oddziale udarowym to logopeda czyni pierwszy krok 
w kierunku pacjenta, który często nie jest jeszcze świadomy defi-
cytów, jakie wystąpiły po udarze. Jego zadaniem jest diagnostyka 
w zakresie zaburzeń funkcji językowych, nazywania, powtarzania, 
rozumienia, czytania, pisania, liczenia, mowy dialogowej, spraw-
ności artykulacyjnych, spostrzegania, myślenia przyczynowo- 
-skutkowego. Po określeniu stopnia i rodzaju deficytów języko-
wych stara się rozpocząć terapię logopedyczną, która mogłaby być 
dalej kontynuowana przez chorego w poradniach, gabinetach lo-
gopedycznych czy wspierana pracą z rodziną. Logopeda daje też 
motywację osobie po udarze i jego bliskim do intensywnej terapii, 
która może przywrócić zaburzone funkcje językowe i pozwoli da-
lej być czynnym członkiem społeczeństwa.
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W niniejszym artykule przedstawiono problemy dia-
gnozy i terapii logopedycznej dziecka z rzadkim zespo-
łem neurogenicznych zaburzeń. Praca zawiera ogólną 
charakterystykę zespołu arthrogryposis multiplex con-
genita oraz krótki opis jednego z wielu wariantów cho-
roby, tj. zespołu Freemana-Shedona. Okazuje się, że 
bardzo wnikliwa diagnoza logopedyczna może ujawnić 
określone deficyty rozwoju mowy występujące jedno-
cześnie lub takie, które rozwijają się na podłożu innych, 
tworząc swoistą multiplikację. Przyjęty przez autorkę 
plan i program terapii, tworzy pewien eksperymentalny 
moduł postępowania logopedycznego, który wiąże się 
z procesem wspomagania rozwoju mowy.

Iwona Poczęsny
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Przedszkole nr 13 w Olkuszu
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Streszczenie

SummaryThis artcle shows some problems related to the digno-
se and logopedic theraphy of a child suffering from a rar 
syndrom of neurogenic disorders. The paper presents 
general characteristicsof the syndrom of arthrogryposis 
multiplex congenital as well as a short description of one 
of a large number of variants of this disease viz. Freeman- 
Sheldon syndrom. It turns out that an in-dept logopedic 
diagnose may reveal either certain deficits in the speeach 
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Dla wielu jednostek, w tym osób niepełnosprawnych, bardzo 
często grupa staje się terenem sukcesów, źródłem przyjemności, 
akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji, sprzyja 
wytwarzaniu się pozytywnej samooceny i postaw prospołecz-
nych. Dlatego ważną stroną życia każdego człowieka, w szcze-
gólności zaś niepełnosprawnego, jest sfera stosunków społecz-
nych nawiązywanych poprzez wzajemne relacje emocjonalne 
i językowe. F. Znaniecki uważa, że „grupa społeczna, jaką tworzą 
dzieci przedszkolne, umożliwia im występowanie w roli równo-
uprawnionego członka, z którym inni ludzie liczą się nie tylko 
jako przedmiotem swego działania, lecz również jako z podmio-
tem społecznym”1.

Dziecko, które było dotąd pod opieką rodziców, wraz z pój-
ściem do przedszkola wkracza w nowy świat kolegów, kole-
żanek, świat, w którym zdobywa się wiedzę poprzez zabawę 
i doświadczanie rzeczywistości. To miejsce pełne werbalnych 
i niewerbalnych komunikatów, które trafiają do dziecka w spo-
sób bezpośredni lub pośredni.

Niniejsza praca jest więc udokumentowaniem realizacji wy-
branego przeze mnie planu postępowania z dzieckiem, u które-
go deficyt funkcjonalny uwarunkowany został neurogenicznie. 
Sporadyczność występowania określonych zespołów genetycz-
nych potwierdza jedynie tezę, która mówi o potrzebie wczesnej 
diagnozy i terapii dzieci z rzadkimi zespołami zaburzeń oraz po-
trzebie wczesnej interwencji w tym logopedycznej.

Spośród typów wad klinicznych na szczególną uwagę zasłu-
gują te, o których literatura pisze niewiele, a wiedza jest ograni-
czona z racji sporadyczności występowania w całej populacji. Do 
rzadkich zespołów neurogenicznych na potrzeby pracy wybrano 
i scharakteryzowano ogólnie zespół arthrogryposis multiplex con-
genita (AMC) oraz jedną z jej odmian tj. syndrom Freemana-Shel-
dona.

1  F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. II, Warszawa 1973, s. 147.

development that occur parallelly or such deficits which 
develop on the base of other disorders conducyive to 
a particular multiplication. The schedule and program of 
therapy accepted by the autor constitutes an experimen-
tal module of logopedic procedure related to the process 
of early stage support of the speech development.
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Arthrogryposis multiplex congenita (AMC),  
czyli rzadki zespół zaburzeń neurogenicznych

Pojęcie słowa „̔ arthrogryposis᾿ przetłumaczono z języka grec-
kiego, a dotyczy ono słów: arthro (staw) i griposis (hakowaty, za-
gięty)”2. P. O’Flaherty pisze, że termin arthrogryposis multiplex 
congenita (AMC) jest używany najczęściej w przypadku wielo-
krotnych przykurczy stawów obserwowanych od urodzenia. 
J.G. Hall mówi również o wariantywności – tzn., że „choroba 
może wystąpić jako odrębna jednostka lub w połączeniu z inny-
mi wrodzonymi nieprawidłowościami, tworząc część syndromu 
z lub bez powiązania z centralnym układem nerwowym”3.

Zdaniem W. Gocka, „arthrogrypoza nie jest samodzielną jed-
nostką chorobową, a określa się tym mianem wrodzone, wie-
lostawowe przykurcze występujące w wyniku uszkodzenia 
różnych struktur”. Dalej czytamy „w mechanizmie powstawa-
nia przykurczy największe znaczenie mają zmiany w zakresie 
mięśni (różnego rodzaju miopatie, np. miotubularna sprzężona 
z chromosomem X, wrodzona dystrofia miotoniczna i inne) lub 
obwodowego układu nerwowego (np. uszkodzenie komórek 
przednich rdzenia, nerwów obwodowych czy płytki nerwowo-
-mięśniowej). Rzadsze są przypadki, w których istotną rolę od-
grywają zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (dysplazje, 
wady) lub w samych stawach. (...) Warunkiem powstania arthro-
grypozy jest unieruchomienie płodu wewnątrzmacicznie w okre-
ślonym położeniu, co po pewnym czasie prowadzi do przykur-
czy zgięciowych lub wyprostnych (w zależności od ułożenia)”4. 
O istocie powstawania przykurczy mówi także L. Korniszew-
ski. Jednak autor zwraca uwagę na deformacje, które mogą być 
wynikiem nieprawidłowości rozwojowych w okresie prenatal-
nym a dotyczą płynu owodniowego. I tak „w warunkach pra-
widłowych ilość płynu owodniowego jest wystarczająca w celu  

2  J.G. Hall, An approach to congenital contracture, Paediatry. Ann.,1981.10-
15. Za: www. bhj.. org. /journal/1999_41o4_99/reviews_731.htm (dostęp dnia: 
15.12.2011). 

3  J.G. Hall, Arthrogryposis Multiplex Congenita: etiology, genetics, classifika-
tion, diagnostic approach and general aspects,1997, “Journal of Pediatric Orthope-
dics B.”, 1997- jpo-b. com part B, s. 159-166.

4  W. Gocek, Artrogrypoza, w: klio.umcs.lublin.pl (dostęp dnia: 02.11.2011).
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zapewnienia ochrony płodu i umożliwienia mu wzrostu i ru-
chów do 36-37 tygodnia ciąży, (…) zarówno czynniki zewnętrzne 
(skąpowodzie, ucisk wewnątrzmaciczny), jak i czynniki płodowe 
(zaburzenia neurologiczne i mięśniowe) mogą wywołać bezruch 
płodu. Ponieważ ruchy płodu odgrywają ważną rolę w morfo-
genezie stawów, unieruchomienie prowadzi do ograniczenia ru-
chomości stawów. W niektórych przypadkach dochodzi do przy-
kurczy wielu stawów (arthrogryposis), niedorozwoju żuchwy, 
hipoplazji płuc i hamowania wzrostu płodu. (...). Długotrwały 
bezruch hamuje wzrost kośćca: kości stają się cienkie i wrażliwe 
na złamania”5.

W etiologii wrodzonej sztywności stawów T. Sz. Goździk po-
daje, że „wada ta powstaje w okresie płodowym i powoduje upo-
śledzenie rozwoju oraz wtórne bliznowacenie mięśni, a także 
ograniczenie ruchomości i przykurcze stawów oraz zniekształce-
nia kończyn. (...) Zmiany patologiczne występują w różnych oko-
licach organizmu, zwykle jednak dotyczą kończyn. Zajęte proce-
sem chorobowym kończyny są szczuplejsze (zaniki mięśniowe), 
ich skóra jest gruba, a ponadto dochodzi do przerostu tkanki 
tłuszczowej oraz znacznych przykurczów stawów”6. Taksonomia 
arthrogrypozy przede wszystkim uzależniona jest od obrazu kli-
nicznego i taki podział zespołu wg J.G. Hall obejmuje:
 	 „arthrogrypozę dotyczącą jedynie kończyn,
 	 arthrogrypozę dotyczącą kończyn oraz innych odcinków ciała,
 	 arthrogrypozę dotyczącą kończyn z dodatkiem OUN”7.

Najbardziej powszechna forma arthrogrypozy w 40% przy-
padków jest warunkowo nazywana amyoplasią, która to wiąza-
na jest z innymi zespołami chorobowymi. Jednak na całokształt 
obrazu arthrogrypozy główny wpływ mają zniekształcenia koń-
czyn (zazwyczaj symetryczne). Wraz z wiekiem uwidaczniają się 
mniej lub bardziej deficyty masy mięśniowej oraz zmniejszenie  
i/lub zniesienie ruchów w obrębie stawów. Wizerunek „drewnia-
nej lalki”, jaki dostrzec można na twarzy dziecka, jest wynikiem 
cylindrycznego kształtu kończyn spotęgowanego ścieńczeniem 
tkanki podskórnej.

5  L. Korniszewski, Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfo-
logiczna, Warszawa 2005, s. 20-21.

6  T. Sz. Goździk, Ortopedia i traumatologia, Warszawa 2002, s. 340.
7  J.G. Hall, An approach to congenital contracture, dz. cyt., s. 159-166.
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Ogólne zasady postępowania leczniczego związane są z wcze-
sną diagnozą choroby. Bowiem postępowanie lecznicze zależy 
od etiologii (chociaż nie zawsze jest ona do ustalenia) i rozległo-
ści zmian. W obecnej chwili tego rodzaju zespoły diagnozuje się 
w czasie życia płodowego dziecka. Ingerencja i stosowanie środ-
ków farmakologicznych nie przynosi pożądanych efektów. Z re-
guły stosuje się wczesne leczenie chirurgiczne zdeformowanych 
kończyn, które niekiedy przynosi nieoczekiwanie dobry rezultat. 
Należy również uzupełniać leczenie stosowaniem właściwie do-
branego sprzętu ortopedycznego oraz poinformować rodziców 
o tendencjach do nawrotu choroby po przeprowadzonym zabie-
gu i konieczności ponownego leczenia operacyjnego.

W przypadku arthrogrypozy wielopostaciowej, oprócz typo-
wych, tj. charakterystycznych, cech składających się na obraz kli-
niczny choroby, dochodzą czasami zaburzenia w funkcjonowaniu 
OUN. Towarzyszyć im mogą problemy z akwizycją lub ekspresją 
mowy. Obserwujemy w takim przypadku np. multiplikacje (zwie-
lokrotnienie, nawarstwienie się) deficytów mowy, które rozwijać 
się mogą równolegle lub jeden deficyt na tle innego, np. dysfazję, 
dysartrię, NORM (niesamoistny opóźniony rozwój mowy).

Zespół Freemana i Sheldona – (ang. Freeman-Sheldon syn-
drome (FSS), distal arthrogryposis type 2A)

Zespół Freemana i Sheldona (ang. Freeman-Sheldon syndrome 
[FSS] lub Cronio-carpo-tarsal-syndrom) lub „zespół gwiżdżącej twa-
rzy” (ang. whistling- face syndrom) wspólnie po raz pierwszy opisali 
E.A Freeman i J.H. Sheldon w 1938 roku. To bardzo „rzadki zespół 
wad wrodzonych należący do zespołu arthrogrypoz, czyli zespo-
łów mnogich przykurczy stawowych. Jest najcięższą postacią dy-
stalnej arthrogrypozy”8. R.M. Toydemir i in. zakładają, że zespół 
może być spowodowany „mutacjami w genie MYH3 na wysoko-
ści 17p.13.1., a mutacje w tym samym genie mogą wiązać się z ob-
razem klinicznym zespołu Sheldon’a i Hall”9.

8  D.A. Stevenson i in., Clinical characteristic and natural history of Freeman – 
Sheldon syndrome,”Pediatrics” 2006, 117 (3), s. 754-762.

9  R.M. Toydemir i in., Mutation in embryonic myosin heavy chain (MYH3) cause 
Freeman-Sheldon and Sheldon-hall syndrome, „Nat. Genet.” 2006, 38,(5), s. 561-565.
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Na fenotyp zespołu Freemana-Sheldona opisany przez D.A. 
Stevenson składają się między innymi: „dysmorfia twarzy: ma-
skowata twarz, małe usta, wygładzenie rynienki podnosowej, 
charakterystyczne ułożenie ust jak przy gwizdaniu, hipoplazja 
skrzydełek nosa, ponadto upośledzona czynność podniebienia 
skutkująca nosową mową, skolioza, przykurcze palców ze zgię-
ciem w stronę łokciową, stopy końsko-szpotawe wykręcone do 
wewnątrz lub na zewnątrz”10.

Dziecko z zespołem arthrogrypozy (AMC) –  
analiza przypadku

U siedmioletniego chłopca obserwujemy charakterystyczne 
dla zespołu AMC cechy. I tak w obrębie głowy pociągła, ma-
skowata twarz z wyraźnie zaznaczoną asymetrią lewej strony 
względem osi pionowej głowy. Głowa nieznacznie przechylona 
na lewą stronę. Lekko opadające powieki z jednej i drugiej strony 
twarzy. Usta lekko rozchylone (ułożone jak przy gwizdaniu), je-
den z kącików ust lekko opadający. Twarz poważna, bez uśmie-
chu. Mocno zarysowane boczne skrzywienie kręgosłupa i prze-
mieszczenie stawu biodrowego. Prawa ręka jest sprawna.

Obserwujemy zmiany w lewym stawie ramiennym, tj. z rota-
cją wewnętrzną, lewym stawie łokciowym (mocny przykurcz), 
przykurcz lewego nadgarstka z rotacją do wewnątrz kciuka, przy 
czym pozostałe palce dłoni mniejsze, proste i wiotkie. Chłopiec 
ma założone ortezy (ortezy to podtrzymujące i rozciągające sta-
wy kończyn dolnych szyny), nosi specjalne ortopedyczne obu-
wie. Zadaniem ortez jest stałe naciąganie kończyn po operacji, 
aby zapobiec ponownym przykurczom. Od urodzenia dziecko 
poddawane jest intensywnej rehabilitacji ruchowej.

Adaptacja przedszkolna

W wieku trzech lat dziecko trafiło do przedszkola. W ciągu 
pierwszego roku uczęszczania do przedszkola zaobserwowano: 
brak mowy, wyraźną niestałość emocjonalną, przejawiającą się 

10  D.A. Stevenson i in, Clinical characteristic and natural history of Freeman – 
Sheldon syndrome, dz. cyt., s. 754-762.
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częstym płaczem. W drugim roku uczęszczania do przedszkola, 
tj. do grupy czterolatków, dziecko objęto pomocą logopedycz-
ną. Chłopiec stopniowo włączany był w niektóre sekwencje za-
jęć wychowawczo-dydaktycznych. Najczęściej były to momenty, 
na które poprzez kiwnięcie głową wyrażał zgodę. W tym okre-
sie podejmował również próby związane z malowaniem lub 
rysowaniem oraz samodzielnym jedzeniem posiłków. Na po-
czątku kolejnego roku szkolnego, tj. w grupie pięciolatków, za-
czął wokalizować pierwsze dźwięki, takie jak: uuuu lub o-o, a-a 
wymawiane z dużą trudnością. W czasie uczęszczania do grupy 
pięciolatków zdecydowanie poprawiły się również jego relacje 
z rówieśnikami. Należy nadmienić, że w czasie pobytu w przed-
szkolu podczas zabaw przemieszczał się w pozycji siedzącej po 
dywanie, pomagając sobie sprawną ręką. Czynne uczestnictwo 
w zabawach oraz emocjonalna więź, która powstała między 
dziećmi, przyczyniły się do poprawy nadawanych przez chłopca 
komunikatów „językowych”. Coraz częściej Grześ włączał w za-
bawach z dziećmi wokalizę niektórych samogłosek. Pod koniec 
uczęszczania do grupy pięciolatków, samodzielnie artykułował 
prawie wszystkie samogłoski, pomimo niewyraźnej, ochrypłej 
wymowy. Próbował łączyć je w proste sylaby typu: pa, ta, to, ma, 
na, ja. W dalszym ciągu dominowały poważne trudności w ko-
munikacji, zarysowała się jednak chęć do samodzielnej wokalizy 
i powtarzania prostych wyrazów.

W ostatnim roku pobytu Grzesia w przedszkolu nastąpi-
ła zdecydowana poprawa wielu funkcji. Ugruntowanie pozycji 
społecznej w grupie przyniosło bardzo wymierny efekt. Zwięk-
szył mu się zasób nowych sylab, które zaczął samoistnie łączyć 
w proste wyrazy np.: tata, mama, O-ja, paji. Chłopiec często i chęt-
nie powtarzał zasłyszane u dzieci słowa, jednak charakter wyma-
wianych wyrazów pozostawał bez zmian. W szczególności zaś 
dotyczyło to imion. Proste imiona zaczął powtarzać bez większej 
trudności, imiona trudniejsze były mocno zniekształcone z licz-
nymi elizjami, substytutami, nasycone barwą nosową, ochrypłą 
i bezdźwięczną wymową, jednak zrozumiałe dla otoczenia. Ak-
tywnie uczestniczył w procesie nabywania umiejętności syntezy 
i analizy słuchowej. Przy czym proces syntezy przebiegał w jego 
przypadku dużo sprawniej aniżeli proces analizy słuchowej wy-
razu. Chłopiec z trudnością radził sobie z wybrzmiewaniem gło-
sek w nagłosie, wygłosie, sporadycznie w śródgłosie. Trudność 

Studia z logopedii – 22
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ta nie polegała jednak na wymowie poszczególnych głosek, lecz 
na rozpoczęciu, tj. przekształceniu pierwszego „obrazu” fonemu 
w głoskę. W drugim semestrze uczęszczania do grupy sześciolat-
ków chłopiec zaczął tworzyć proste wyrażenia np.: to Oja, To tam, 
To paji, Oś tu, taj to, taj mi, moje to, i ja itp.

Patologiczne w swej wymowie formalnej wypowiedzi, czę-
ściej nabierały wyrazistości, stając się bardziej zrozumiałe dla 
otoczenia. Podejmował próby śpiewu razem z kolegami, jed-
nak wyraźnie ochrypły głos o mocno nosowym zabarwieniu nie 
przypominał sekwencji melodycznych.

Cel i przedmiot diagnozy logopedycznej

Objęcie małego dziecka z arthrogrypozą wielopostaciową 
wczesnym postępowaniem terapeutycznym, zdeterminowało 
w pierwszej kolejności przygotowanie i postawienie diagnozy. 
Zatem celem diagnozy w niniejszej pracy było określenie neu-
rologopedycznego aspektu poziomu rozwoju mowy dziecka 
w wieku przedszkolnym z rzadkim zespołem neurogenicznym. 
Drugim krokiem ustaleń metodologicznych było określenie 
przedmiotu badań, tj. obiektów i zjawisk, bowiem przedmiot za-
wsze wynika z celu. W związku z tym w przeprowadzonych ba-
daniach przedmiotem diagnozy logopedycznej stała się potrzeba 
określenia ilości i rodzaju dysfunkcji oraz ich wpływu na rozwój 
mowy chłopca.

Dla potrzeb pracy badawczej zastosowano kilka technik, tj.: 
wywiad, obserwację, badanie dokumentacji, technikę projekcyj-
ną, skalę pomiaru. Następnie w oparciu o przegląd metod i tech-
nik badawczych zastosowano następujące narzędzia diagnozy 
logopedycznej: 
1. Schemat (karta) badania logopedycznego – wykorzystana do 

wstępnej diagnozy logopedycznej11.
2. Kwestionariusz badania mowy (wykorzystano fragmenty 

kwestionariusza)12.

11  Zob. Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, 
G. Jastrzębowska, E. Szeląg, Opole 2005, s. 297-299.

12  Kwestionariusz badania mowy, red. G. Bilewicz, B. Zioło, Kraków 2005.
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3. Skala dysartrii – wersja dla dzieci (wykorzystano fragmenty 
skali)13.

4. Karty badania empatii dzieci w grupie przedszkolnej, wyko-
rzystywane w technikach projekcyjnych, własnego autorstwa.

5. Test percepcji dźwięków werbalnych i niewerbalnych14.
6. Przedszkolna karta obserwacji dziecka – Grzesia K..

Diagnoza logopedyczna dziecka z arthrogrypozą  
wielopostaciową

Badania przeprowadzono na przestrzeni trzech lat. W cią-
gu całego ww. okresu dokonywano systematycznej obserwacji 
dziecka w czasie pobytu w przedszkolu. Z uwagi na różnorod-
ność i specyfikę choroby u osoby badanej, poszczególne składni-
ki diagnozy przeprowadzono w pewnych odstępach czasowych, 
a niektóre z badań podzielono na etapy. Diagnozą logopedycz-
ną objęty był chłopiec z neurogenicznym zespołem zaburzeń. 
Z wywiadu dowiadujemy się, że chłopiec urodził się z rzadkim 
zespołem zwanym: arthrogryposis multiplex congenita. Czynności 
fizjologiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego, takie jak: ssanie, 
połykanie, żucie i gryzienie – zaburzone, oddychanie – ustami 
ciężkie i nieprawidłowe. Chłopiec nie był badany pod względem 
percepcji słuchowej. Jednak otrzymałam informację, że dziecko 
słyszy. W tym samym czasie chłopca nie konsultowano neuro-
logicznie w Polsce, cały zakres diagnostyki przeprowadzono 
w specjalistycznym ośrodku za granicą.

Do wstępnej diagnozy wykorzystałam kartę badania logo-
pedycznego oraz określiłam charakter zmian w obrębie twarzy 
i narządów artykulacyjnych. Zauważyłam asymetrię twarzy 
względem osi pionowej, lekkie przechylenie głowy na lewą stro-
nę oraz asymetrię w budowie stawu żuchwowego. W okolicy 
jamy ustnej zaobserwowałam specyficzny układ ust charaktery-
styczny dla tzw. „syndromu gwiżdżącej twarzy”. W obrębie jamy 
ustnej wewnętrznej zauważyłam wysoko wysklepione podnie-
bienie (gotyckie), zgryz otwarty z retruzją dolnych zębów oraz 

13  Skala dysartrii. Wersja dla dzieci, red. U. Mirecka, K. Gustaw, Wrocław 2006.
14  H. Rodak, D. Nawrocka, Słucham i mówię, Kraków 1993.
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mniejszy mocno zarysowany dolny łuk zębowy, przypominający 
spłaszczoną elipsę. Dodatkowo w budowie języka zaobserwowa-
łam microstomię (język o nieprawidłowej wielkości, mniejszy) 
oraz wyraźne przewężenie w okolicy czubka (grot).

Wszystkie wyżej wymienione elementy to typowe cechy 
składające się na obraz kliniczny zespołu Freemana-Sheldona. 
Ocena czynności fizjologicznych w zakresie aparatu artykula-
cyjnego ujawniła: brak prawidłowego procesu gryzienia, żucia 
i połykania. Podczas wstępnej (pierwszej) diagnozy logopedycz-
nej w wieku 4 lat nie zaobserwowałam żadnych cech mowy. 
Z racji braku dostępności do dokumentacji medycznej, zdecydo-
wałam się potwierdzić informacje uzyskane z wywiadu, a doty-
czące percepcji słuchowej chłopca.

Po wstępnej diagnozie logopedycznej przystąpiłam do bada-
nia, w którym posłużyłam się Testem percepcji dźwięków wer-
balnych i niewerbalnych „Słucham i mówię”, H. Rodak i D. Na-
wrockiej. Zadaniem testu było określenie, czy chłopiec słyszy 
i jakiego rodzaju dźwięki percypuje lepiej oraz czy kojarzy dźwię-
ki z przedmiotem i sytuacjami z życia codziennego poprzez wska-
zanie odpowiedniego obrazka z zestawu. Ostatnim zadaniem było 
orientacyjne badanie wrażliwości słuchowej dziecka. W czasie re-
alizacji tej części badania chłopiec miał wskazać sprawną ręką źró-
dło dźwięku oraz rozpoznać rodzaj dźwięku poprzez wskazanie 
właściwego przedmiotu lub ilustracji wcześniej zasłoniętych.

W drugim etapie badania mowy posłużono się w pierwszej 
kolejności „Kwestionariuszem badania mowy dla dzieci przed-
szkolnych i szkolnych” B. Zioło, G. Billewicz (2006), celem okre-
ślenia stanu rozumienia mowy, a dokładnie rozumienia poje-
dynczych wyrazów i zdań prostych. Z sześćdziesięciu czterech 
obrazków wybrano pierwszych dwadzieścia. W czasie badania 
zadaniem chłopca było wskazanie zdrową ręką właściwych ilu-
stracji wymienianych przez logopedę. Druga część tego badania 
dotyczyła: wskazywania ilustracji, które odpowiadają wypowia-
danym przez badającego zdaniom prostym i złożonym. Zdania 
te utworzono, posługując się ilustracjami z zestawu. Badanie 
potwierdziło ponownie fakt prawidłowej percepcji słuchowej 
chłopca. Kończąc ten etap badań, próbowano również zbadać 
powtarzanie samogłosek, spółgłosek i sylab jednak z uwagi na 
brak współpracy chłopca z logopedą zaniechano dalszych prób 
badania artykulacji i ekspresji mowy.
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Dodatkowo przeprowadziłam w grupie przedszkolnej, do 
której uczęszczał Grześ, badanie empatii wszystkich dzieci. 
Ten rodzaj badania miał potwierdzić lub wykluczyć silną więź 
emocjonalną rówieśników z grupy z osobą niepełnosprawnego 
chłopca. W tym celu wykorzystałam karty, które zostały skon-
struowane przez autorkę niniejszej pracy15.

Jednym z ostatnich badań przeprowadzonych w ramach dia-
gnozy logopedycznej z chłopcem (I semestr 6-latków) było ba-
danie: Skalą dysartrii – wersja dla dzieci U. Mireckiej, K. Gustaw  
(z uwagi na duże ograniczenia rozwojowe mowy w tym konkret-
nym przypadku wykorzystano skalę dysartrii we fragmentach). 
W badaniu uwzględniono fragmenty sfery drugiej: zrozumia-
łość, w sferze trzeciej: artykulację, w sferze czwartej: rezonans, 
oceniono stopień nosowania w wyrazach, zdaniach powtarza-
nych przez pacjenta, w sferze piątej: prozodię, oceniono aspekt 
umiejętności zwalniania i przyspieszania oraz synchronizację od-
dechowo-fonacyjno-artykulacyjną.

W sferze szóstej: fonację; w sferze siódmej: oddychanie, 
określono typ i rytm oddychania w spoczynku oraz oceniono 
długość fazy wydechu, w sferze ósmej: ruchy naprzemienne, 
oceniono ruchliwość narządów artykulacyjnych, w sferze dzie-
wiątej: stan funkcjonalny mięśni aparatu artykulacyjnego, do-
konano oceny pracy mięśni warg, języka, podniebienia mięk-
kiego i gardła, poziomu napięcia warg i języka, symetrii mięśni 
twarzy.

Ostatnim punktem diagnozy logopedycznej była analiza 
dokumentacji Grzesia K., tj. przedszkolnych kart obserwacji, 
w których to zawarto informacje dotyczące rozwoju chłopca 
w różnych sferach, jego osiągnięcia lub ich brak. Dokonano 
analizy trzech kart z lat: 2004/05, 2005/06, 2006/07. Powyższy 
materiał zebrano pogrupowano, poddano szczegółowej analizie  
i weryfikacji.

15  Karta do badania empatii dzieci w wieku przedszkolnym została przygo-
towana dla zdiagnozowania rodzaju uczuć, tj. sympatii i/lub antypatii wzglę-
dem niepełnosprawnego chłopca. Dzieci miały odpowiedzieć na zadane pyta-
nie, np. Kogo zaprosiłbyś na swoje urodziny? oraz usytuować wybraną przez 
siebie osobę przy stole.
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Analiza materiału badawczego i wnioski

Uzyskane wyniki badań porównano w celu uchwycenia zary-
sowujących się tendencji oraz określenia deficytu mowy w tym 
konkretnym przypadku. Na podstawie „Karty badania logope-
dycznego” zawierającej między innymi wywiad dokonałam cha-
rakterystyki dziecka i ogólnej oceny rozwoju psychofizycznego. 
Uzyskane informacje potwierdziły występowanie zespołu arth-
rogrypozy, ale w wielopostaciowej formie. Oprócz cech charak-
terystycznych dla prostej postaci arthrogrypozy, tj. dysfunkcji 
ruchowej zaobserwowano również inne zjawiska. Łącząc po-
szczególne elementy wynikające z obserwacji, tj. znacząco istotne 
i wyraźne cechy dysmorficzne twarzoczaszki z narządami apara-
tu artykulacyjnego, ukazały zupełnie inny obraz, który wskazy-
wać by mógł na uszkodzenia OUN. Dowodem na to były zmiany 
zarówno w rozwoju czynności fizjologicznych, tzn. ssaniu, żuciu, 
gryzieniu, połykaniu, które w zaburzonej postaci przetrwały do 
okresu wstępnej diagnozy logopedycznej, jak i rodzaj mowy cha-
rakterystyczny dla dysartrii.

U chłopca utrzymywał się również mocny ślinotok, nad któ-
rym samodzielnie nie umiał zapanować. W tym konkretnym 
przypadku przyczyn i okresu powstania deficytu rozwoju mowy 
nie ustalono. Wszystkie wymienione w diagnozie elementy nie 
składają się jednak na obraz kliniczny zespołu prostej arthrogry-
pozy, lecz jej dystalnej odmiany zwanej w literaturze przedmiotu 
syndromem Freemana-Sheldona. W istnieniu lub braku dystalnej 
arthrogrypozy mogłaby pomóc dokumentacja medyczna dziecka 
i/lub specjalistyczna konsultacja lekarska. Jednak brak dostępu 
do owej dokumentacji może tylko i wyłącznie sugerować wystę-
powanie u chłopca ww. syndromu, a tym samym pozostać w sfe-
rze przypuszczeń.

Podsumowanie i wnioski z badań

Poszukiwanie odpowiedzi na problemy w odniesieniu do za-
łożonego celu diagnozy logopedycznej pozwalają na weryfikację 
wcześniejszych założeń. Reasumując wyniki analizy materiału 
empirycznego, dowiadujemy się, z jakimi rodzajami dysfunkcji 
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mowy mamy do czynienia u chłopca. Kryterium objawowe oraz 
szczegółowa diagnoza logopedyczna potwierdziły w tym przy-
padku przypuszczenie logopedy o wystąpieniu multiplikacji de-
ficytu rozwoju mowy.

Eksplikacja diagnozy: tłem dla wszystkich zaburzeń okazał 
się być zespół neurogeniczny. Niesamoistny opóźniony rozwój 
mowy współwystępował z zaburzeniem charakterystycznym 
dla dysartrii, a dokładnie dysartrii opuszkowej, która wiązana 
jest z uszkodzeniem jąder nerwów czaszkowych, tzn. nerwów: 
5, 7, 9, 10, 12. Cechy zespołu opuszkowego ujawnione u bada-
nego dziecka skutkowały zaburzeniem funkcji: gryzienia, osła-
bienia odruchu żuchwowego powodującego słabą wydolność 
żucia oraz połykania i mowy. Zaburzenia wynikające z dysfunk-
cji anatomicznej jamy ustnej wewnętrznej: przodozgryz, wysoko 
wysklepione podniebienie twarde (podniebienie gotyckie) oraz 
porażenie podniebienia miękkiego skutkowały mową: nosową, 
ochrypłą i niewyraźną (cichą, bezdźwięczną). Konstrukcje wy-
razów, zwrotów, zdań prostych charakteryzowały liczne elizje. 
W podejmowanych próbach wypowiedzi chłopca nie odnotowa-
no elementów prozodii. 

W przypadku chłopca nie zaobserwowano nieprawidłowo-
ści adaptacyjnych. Grześ wykazywał tym większe dążenie do 
kontaktów i współdziałania z rówieśnikami, im umiejętność ko-
munikacji werbalnej była sprawniejsza. Podejmowanie zabaw 
z dziećmi wymagało od chłopca prób komunikacyjnych. W tej 
sferze Grześ decydował się na przywoływanie swoich kolegów 
do zabawy, wołając do nich np.: Oś tu!, Uba oś!, Am ut!, Ja mam 
itp. W dalszym ciągu jednak w sytuacjach zabawy pomagał so-
bie gestami. W rozumieniu mowy zarysował się znaczący po-
stęp, a inicjowanie aktu mowy przez chłopca potwierdziło chęć 
integracji z grupą. Badanie empatii ukazało podmiotowość 
chłopca w grupie i silną więź emocjonalną z rówieśnikami. 
Z kolei systematyczne wzbogacanie zasobu słownika czynne-
go w sposób istotny poprawiło kontakty z rówieśnikami. Do-
kładna obserwacja i analiza dokumentów pozwoliła na ustale-
nie zainteresowań i preferencji dziecka. Należy tu powiedzieć 
o zdecydowanie większym zaangażowaniu chłopca w zajęcia 
wychowawczo-dydaktyczne, między innymi: możliwość dłuż-
szej koncentracji uwagi lub prób naśladowania „śpiewu” frag-
mentów piosenek.
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Uzyskane wyniki badań ujawniły, że zbyt późne rozpozna-
nie i rozpoczęcie terapii logopedycznej spowodowało znaczne 
upośledzenie sfery komunikacyjnej, zwłaszcza z rówieśnikami 
w przedszkolu. Istnieje jednak pozytywny trend w akwizycji 
mowy, który poprzez intensywnie prowadzoną terapię może 
przyczynić się do poprawy jakości porozumiewania się chłopca 
z otoczeniem.

Założenia i plan terapii logopedycznej

W szerokim ujęciu przez terapię logopedyczną rozumiemy 
zbiór zamierzonych czynności, które ukierunkowane są na sko-
rygowanie lub całkowite usunięcie wszelkich zakłóceń procesu 
komunikacji językowej.

W głównych założeniach terapii logopedycznej chłopca 
uwzględniono działania:
 	 usprawniania funkcji fizjologicznych leżących u podstaw mowy,
 	 rozwijania i wzmacniania narządów artykulacyjnych,
 	 implikujące terapię zaburzeń dyzartrycznych,
 	 systematycznej stymulacji rozwoju mowy, w tym rozwoju 

umysłowego.
Zaproponowana terapia miała u swych podstaw zasady: indy-

widualizacji, kompleksowego oddziaływania, aktywności i świa-
domego udziału pacjenta oraz zasadę stopniowania trudności.

Zaburzenia dysartryczne na tle innych deficytów mowy są 
jednym z najcięższych w diagnostyce i terapii logopedycznej. 
Dlatego na wstępie należy usystematyzować wyniki diagnozy 
i ustalić poszczególne etapy działań. Plan terapii uwzględniał 
w swych działaniach między innymi wykorzystanie elementów 
technik relaksacyjnych i masażu logopedycznego wg E. Stecko, 
od których rozpoczynano zajęcia. Następnie podejmowałam pró-
by terapii dysfagii pomimo mocno utrwalonego nieprawidłowe-
go nawyku. Ćwiczenia narządów mowy to kolejny etap. I tak 
usta, język, podniebienie angażowane były naprzemiennie w za-
leżności od chęci i woli małego pacjenta. Jednym z dodatkowych 
elementów było wprowadzenie elementów masażu punktów 
neuromotorycznych wg Ronaldo Moralesa. Chłopiec jednak nie 
zawsze chętnie poddawał się masażom, wobec czego pozostałam 
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tylko przy masażu R. Moralesa. Końcowa część zajęć terapeu-
tycznych dotyczyła usprawniania funkcji mowy. Rozpoczyna-
łam od ćwiczeń oddechowych poprzez fonacyjne kończąc arty-
kulacyjnymi dostosowanymi oczywiście do możliwości dziecka. 
W podjętych działaniach uwzględniłam również uczenie roz-
poznawania i różnicowania dźwięków z otoczenia oraz ogólne 
wzbogacanie biernego i czynnego słownika.

Wnioski, wskazania i prognoza terapeutyczna

Dokonując oceny efektów terapii logopedycznej, należy mieć 
na uwadze przede wszystkim skuteczność zastosowanych ćwi-
czeń, technik, metod, które tworząc pewną kompilację działań, 
wpłyną bezpośrednio lub pośrednio na jakość zmian. Słusznym 
wydaje się zatem podjęcie zwiększonych działań diagnostyczno- 
-terapeutycznych w momencie, gdy systematyczność zajęć tera-
peutycznych nie przynosi widocznej poprawy. Dlatego z punktu 
widzenia terapeuty istotna jest weryfikacja postępowania logope-
dycznego oraz ewentualna sugestia wskazująca potrzebę konsul-
tacji specjalistycznej u danego pacjenta. W opisanym wyżej przy-
padku, tj. chłopca z arthrogrypozą wielopostaciową, diagnoza 
logopedyczna wskazała rodzaj dysfunkcji, jednak w żaden spo-
sób nie może on być wyznacznikiem informacji. Brak dokumen-
tacji medycznej w tym przypadku, może jedynie potwierdzać 
przypuszczenie o znacznie większym deficycie funkcjonalnym, 
aniżeli został wykazany drogą postępowania logopedycznego.

W przypadku dyzartrii, czyli zaburzenia komponentu fone-
tycznego mowy, przy zachowanym jej ewentualnym rozumieniu 
i względnej poprawności językowej w trakcie planowania wyżej 
opisanej terapii starano się tak dobrać zakres ćwiczeń, metod, aby 
maksymalnie wpłynąć na poprawę sfery językowej. Na obraz 
zaproponowanego postępowania terapeutycznego miał wpływ 
multifaktorialny charakter zaburzeń. Plan i program terapii lo-
gopedycznej dla potrzeb chłopca stanowił więc eksperymentalny 
moduł postępowania. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że 
proces terapeutyczny prowadzony w przypadku chłopca zna-
cząco wpłynął na poprawę rozwoju sfery językowej, czyli akwi-
zycję i ekspresję. Również intensywność i systematyczność wyżej 
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opisanej terapii nie pozostaje bez znaczenia, bowiem zanotowa-
no umiarkowaną poprawę w zakresie stopnia dyzartrii. Mowa 
chłopca pomimo trudności stała się bardziej zrozumiała i co waż-
ne, nie stwierdzono tendencji do jej pogarszania, wręcz odwrot-
nie do poprawy.

Reasumując, należy podkreślić, że na całokształt procesu ada-
ptacyjnego chłopca miał wpływ nie tylko na indywidualny tok 
działań terapeutycznych, ale również na holistyczny rodzaj dzia-
łań, które przyczyniły się do wzmocnienia więzi emocjonalnych, 
komunikacyjnych z otoczeniem oraz przygotowania do podjęcia 
nauki szkolnej.
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Autorka artykułu opisuje przypadek 11-letniego chłopca 
z giełkotem z cechami jąkania. W pierwszej części- podaje 
definicje obu tych niepłynności, a także sposoby diagno-
zy i terapii. Druga, praktyczna część jest obrazem terapii, 
którą autorka zastosowała u chłopca, w tym ćwiczenia od-
dechowe, fonacyjne, artykulacyjne, relaks, psychodramę, 
socjoterapię oraz techniki ułatwiające mówienie, takie jak 
technika delikatnego startu mowy oraz technika przedłu-
żonego mówienia. Ważnym elementem, na który autorka 
zwraca uwagę, jest terapia pośrednia, czyli poradnictwo 
dla pacjenta, jego rodziny oraz najbliższego otoczenia.

Marianna  
Głębocka-Czarniecka

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna  

w Jastrzębiu-Zdroju

Giełkot  
z cechami  
jąkania  
u 11-letniego  
chłopca

Opis przypadku

Streszczenie

SummaryThe author in paper describe the case of 11 years old boy 
with cluttering with features of stammering. In first part 
she gives definition about both this cluttering and also the 
ways of diagnosis and therapy. Second, practical part is Pic-
ture of therapy, which she uses on this boy with breathing 
exercises, phonatory, occlusal, relax, psychodrama, socio-
therapy, and technique which facilitate speaking such like 
technique of delicate start of speech and technique of the 
prolonged speech technique. The most important element 
on which I turn attention is indirect therapy or guidance se-
rvice for pacient and his family and nearest surrounded. 
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Jedną z ważniejszych form aktywności człowieka jest mowa. 
Dzięki niej komunikujemy się z otoczeniem, wyrażamy uczucia, 
stany lub pobudzamy słuchacza do reakcji. Osoba pozbawiona 
tych możliwości podlega wielu ograniczeniom. Każdy z nas, 
lub prawie każdy, choć raz w życiu chorował na zapalenie gar-
dła, bezgłos lub zwykły katar. Te dolegliwości w znaczny spo-
sób utrudniają nam mówienie, a w związku z tym sprawne po-
rozumiewanie się z innymi. Wiemy, jak bardzo te „pospolite” 
dolegliwości mogą być denerwujące. W związku z tym może-
my sobie wyobrazić, jak bardzo frustrujący może być brak moż-
liwości sprawnego komunikowania się związany na przykład 
z niepłynnością mowy. Katar lub ból gardła możemy szybko 
i skutecznie wyleczyć, podając odpowiednie środki farmakolo-
giczne, i błyskawicznie zapominamy o problemie. Inaczej jest 
z niepłynnością mowy, na którą nie ma środków farmakolo-
gicznych, a postępowanie z osobami dotkniętymi tą dolegliwo-
ścią to często długotrwała praca terapeutyczna logopedy, psy-
chologa, pedagoga, nauczyciela i rodziny. Dlatego osoby takie 
należy objąć szczególną opieką i troską.

Opieką należy objąć również otoczenie chorego, czyli rodzi-
nę, szkołę, współpracowników, rówieśników. Często zdarza się, 
że niski poziom wiedzy na temat niepłynności mowy wyrzą-
dza wiele szkód. Uwagi kierowane do osoby: „mów wolniej”, 
„nie jąkaj się”, „mów płynnie” itp. doprowadzają do jej wyco-
fania się z kontaktów z otoczeniem oraz podniesienia poziomu  
logofobii.

W niniejszym artykule przedstawiam problem niepłynności 
mowy w postaci giełkotu z cechami jąkania. W części pierw-
szej opisałam zjawisko giełkotu i jąkania w świetle literatury, 
w tym definicje, przyczyny, rodzaje, objawy, diagnozę i terapię, 
następnie obie formy niepłynności mowy porównałam. Część 
druga zawiera opis konkretnego przypadku ucznia klasy piątej 
szkoły podstawowej – Bartka, którego mowa została zdiagno-
zowana jako giełkot z cechami jąkania. Przedstawiam w nim 
metodologię badań własnych oraz diagnozę i terapię, którą za-
stosowałam w stosunku do chłopca i jego rodziny.
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Problematyka giełkotu w świetle literatury.  
Definicje giełkotu

Giełkot (łac. tumultu sermonis, ang. Cluttering, niem. Poltern, 
fr. bredo doiltement, „biegunka słowna“- potoczne określenie) 
mowa bezładna1, trzepotanie mowy2 – charakteryzuje się znie-
kształceniem substancji fonicznej w płaszczyźnie supraseg-
mentalnej, czyli rytmu, akcentu i tempa mówienia3 lub też nie-
świadomością, małym zakresem uwagi, zakłóceniami percepcji 
artykułowania i formowania wypowiedzi4. W 2005 r. K.O. St. Lo-
uis i inni poszerzyli definicję o dwie cechy: jest to zaburzenie mo-
wy, które nie jest jąkaniem oraz jest to szybkie (i/lub) nieregular-
ne tempo mówienia5.

G. Jastrzębowska6 definiuje giełkot jako wielopostaciowe 
zaburzenie mowy, podobne do rozwojowej niepłynności mó-
wienia, jąkania i tachylalii, które charakteryzuje się jego nieświa-
domością, małym zakresem uwagi, zakłóceniem percepcji, arty-
kułowania i formułowania wypowiedzi.

Z. Tarkowski7 na podstawie wielu definicji i opracowań okre-
śla giełkot jako kombinację zaburzeń psychologicznych związa-
ną z zaburzeniami koncentracji uwagi i chaotyczności myśli; lin-
gwistycznych, takich jak niepłynność mówienia i dysgramatyzm 
oraz fizjologicznych, czyli dysrytmie oddechowe. Autor zauważa 
też, że zjawisko to przypomina syndrom, który może mieć swój 
początek we wczesnym dzieciństwie i trwać przez całe życie.

1  M. Chęciek, Różne oblicza niepłynności mówienia, „Logopedia” 2005, nr 34, s. 250.
2  E. Dilling-Ostrowska, Zaburzenia mowy, w: Neurologia dziecięca, red. J. Czo-

chańska, s. 197.
3  L. Kaczmarek, Rewalidacja dzieci i mlodziezy zaburzeniami mowy, w: Pedago-

gika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1981, za: M. Chęciek, Różne oblicza 
niepłynności mówienia, dz. cyt., s. 250.

4  Z. Tarkowski, Jakanie wczesnodzieciece, Warszawa 1992, za: M. Chęciek, Róż-
ne oblicza niepłynności mówienia, dz. cyt., s. 250.

5  K.O. St. Louis i „inni”, Kliniczne podejście do giełkotu, w: Neurologopedia, red. 
Z. Tarkowski, Lublin 2005.

6  G. Jastrzębowska, Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogów, 
psychologów i filologów, Opole 1996, s. 104.

7  Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1997, s. 79.
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E. Dilling-Ostrowska8 charakteryzuje giełkot jako przyspieszo-
ne tempo mówienia, opuszczanie sylab i słów oraz zniekształcania 
głosek. W związku z tym mowa staje się niewyraźna i niezrozu-
miała dla otoczenia. Taką samą definicję podaje A. Pruszewicz9.

B. Rocławski10 pisze o giełkocie (paltern, bredouillement, clutte-
ring, tumultu sermonis, paraphrasia praeceps, bataryzm, paplanie) jako 
o organicznym zaburzeniu centralnego mechanizmu mowy.

Rodzaje giełkotu

Klasyfikacji giełkotu dokonali D.A Weiss w 1964 r. i R. Luch-
singer w 1963 r.11 D.A.Weiss wyróżnił cztery jego rodzaje: mo-
toryczny, sensoryczny, semantyczny i bradyartryczny. Czło-
wiek ten zwrócił też uwagę na podobieństwa między rodzajami 
giełkotu i afazji. R. Luchsinger uznał giełkot za syndrom i także 
wskazuje na cztery jego rodzaje: tachylaliczny, ideogenetyczny, 
parafrazyjny, konduktywno-perceptywny.

Poniżej przedstawiam ogólną charakterystykę poszczegól-
nych rodzajów giełkotu12.
 	 Giełkot motoryczny objawia się przyspieszonym tempem mó-

wienia i tendencją do wydłużania elementów wypowiedzi.
 	 Giełkot sensoryczny to trudności w odnajdowaniu potrzeb-

nych wyrazów, osłabiona percepcja, brak świadomości zabu-
rzenia, trudności w czytaniu i pisaniu z towarzyszącymi za-
burzeniami uwagi słuchowej.

 	 Giełkot semantyczny charakteryzuje się trudnościami w for-
mułowaniu semantycznej struktury wypowiedzi wynikają-
cych ze słabej integracji procesów myślowych oraz luk w mo-
wie wewnętrznej.

 	 Giełkot bradyartryczny to zwolnione tempo mówienia i ten-
dencja do wydłużania elementów wypowiedzi.

8  E. Dilling-Ostrowska, Zaburzenia mowy, dz. cyt., s. 197.
9  A. Pruszewicz, Foniatria kliniczna, Warszawa 1992, s. 261.
10  B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, peda-

gogów, psychologów i logopedów, Gdańsk 2005, s. 99.
11  Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt., s. 86.
12  Por. J. Surowaniec, Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Kra-

ków 1996, s. 151-152.
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 	 Giełkot tachylaliczny polega na zbyt szybkim mówieniu.
 	 Giełkot ideogenetyczny objawia się myśleniem wyprzedzającym 

tempo wypowiadania się i niezbornością obu tych czynności.
 	 Giełkot parafrazyjny oznacza trudności w dobieraniu słów oraz 

zaburzenia na płaszczyźnie suprasegmentalnej, monotonia wy-
powiedzi, zaburzenie rytmu, akcentu i tempa mówienia.

 	 Giełkot konduktywno-perceptywny, czyli trudności w dobo-
rze słów, powtarzanie określonych głosek, sylab, wyrazów, 
czemu towarzyszą przedłużenia artykulacji głosek, monoto-
nia wypowiedzi, niezdolność werbalizowania w określonym 
tempie13.

Objawy giełkotu

Według Z. Tarkowskiego, nie ma jednolitego stanowiska 
w sprawie symptomów giełkotu, lecz próby zweryfikowania in-
formacji o tym zaburzeniu mowy dokonali K.O. Louis i A. Hin-
zman, którzy dokonali podziału objawów na podstawowe i do-
datkowe14. Do podstawowych objawów zaliczyli oni szybkie 
lub nieregularne tempo mówienia, niepoprawną budowę zdań, 
dezorganizację myślenia, powtarzanie głosek, wyrazów i fraz. 
Objawy dodatkowe to błędna artykulacja, uszkodzenia neurolo-
giczne, giełkot rodzinny, opóźniony rozwój języka, zaburzenia 
koordynacji motorycznej i brak zdolności szkolnych.

Do wyżej wymienionych A.M. Skorek15 dodaje nieświado-
mość problemu, słabe rozumienie wypowiedzi i ograniczoną 
koncentrację uwagi.

A. Pruszewicz natomiast wymienia następujące objawy: śród-
słowne przyspieszenie, spotykane szczególnie w wyrazach wielo-
sylabowych, w związku z czym osoby dotknięte mową bezładną 
usiłują odpowiadać lakonicznie i budują krótkie zdania, połyka-
nie, opuszczanie, powtarzanie sylab oraz zniekształcanie głosek 
i redukcje zespołów spółgłosek występujących nieregularnie,  

13  Tamże, s. 151-152.
14  J. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gał-

kowski, G. Jastrzębowska, Z. Tarkowski, Opole 1999, s. 471.
15  E.M. Skorek, Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 

2005, s. 76.

Studia z logopedii – 23
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co odróżnia giełkot od bełkotania, a także zmienione wszyst-
kie trzy akcenty mowy (dynamiczny, rytmiczny i melodyczny) 
przez co mowa staje się monotonna i dysrytmiczna16.

Cechy psychiczne u osób z giełkotem są również bardzo 
charakterystyczne. Ich usposobienie jest niestałe, są pobudliwi, 
wybuchowi i porywczy. Zwraca uwagę ich brak koncentracji, 
spostrzegawczości oraz skłonność do lekkomyślności. Są niemu-
zykalni, charakteryzują się słabą pamięcią bezpośrednią, ale po-
trafią konkretnie i logicznie myśleć, stąd ich zdolności do nauk 
ścisłych17.

Przyczyny giełkotu

Według Z. Tarkowskiego18, przyczyny giełkotu nie zostały 
jeszcze do końca zbadane. Uważa on, na podstawie opracowań 
wielu autorów, że mają one charakter dziedziczny, organiczny, 
neurotyczny lub wieloczynnikowy.

Dziedziczne podłoże giełkotu dostrzegł D.A. Weiss19, któ-
ry zauważa, że w niemal każdym przypadku zaburzenia tego 
można doszukać się u jednego z rodziców, najczęściej u ojca. Ten 
sam autor wskazuje na podłoże neurotyczne przekazane dziecku 
przez rodzica, rodziców lub wcześniejsze pokolenia20.

Organiczne przyczyny giełkotu wskazują Hirsch, Weiss, Se-
eman i Brandford21. Autorzy ci, zwracają uwagę na związek giełko-
tu z dojrzałością centralnego układu nerwowego (Hirsch) lub mini-
malnymi uszkodzeniami zlokalizowanymi w okolicy podkorowej 
(Seeman). Wnioski takie wyciągnęli oni, porównując zapisy EEG.

Przedstawicielem etiologii wieloczynnikowej giełkotu jest 
B.E. Arnold22. Uważa on, że mowa bezładna związana jest z za-
burzeniami lateralizacji i orientacji przestrzennej, dyspraksją 

16  A. Pruszewicz, Foniatria kliniczna, dz. cyt., s. 261.
17  Tamże, s. 262.
18  Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 472.
19  D.A. Weiss 1964, za: Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 473.
20  Tamże, s. 473.
21  Za: Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt., s. 83.
22  B.E. Arnold 1970, za: Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt., s. 83.
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motoryczną, słabą pamięcią słuchową i jednostronną koncentra-
cją na abstrakcyjnej nauce orasz słabą koordynacją oralną i nie-
precyzyjnością ruchów graficznych, a także z gwałtownym i im-
pulsywnym temperamentem.

Diagnozowanie giełkotu

Giełkot badany jest poprzez wykonywanie przez pacjenta 
różnorodnych zadań, takich jak: liczenie, recytowanie zapamię-
tanego tekstu, śpiewanie, powtarzanie, głośne czytanie i mowa 
spontaniczna. Dobrze jest zarejestrować badanie na kasecie au-
dio lub wideo. Po przesłuchaniu próbek logopeda powinien oce-
nić w skali do 9 punktów takie elementy, jak: naturalność, tempo, 
regularność tempa, niepłynność, ogólna dokładność wymowy, 
zrozumiałość, integracja tworzenia sylab, spójność językowa, 
właściwość pragmatyki języka i organizacja myślenia23.

Nie ma opracowanych testów do oceny giełkotu, dlatego 
można do tego wykorzystać testy do oceny jąkania się oraz swoją 
wiedzę logopedyczną, która powinna być bardzo duża, aby pra-
widłowo zdiagnozować to zaburzenie.

Terapia giełkotu

Cele terapii osób z giełkotem można ująć w 7 zasad, o których 
terapeuta powinien stale pacjentowi przypominać24:
1. Zwolnić tempo mówienia.
2. Skoncentrować się na sposobie mówienia.
3. Zachęcać do wyraźnego mówienia.
4. Myśleć i planować to, co pacjent mówi.
5. Dostosować wypowiedzi do potrzeb słuchacza.
6. Nauczyć się mówienia naturalnego.
7. Jeśli nadal będzie potrzeba wprowadzać techniki mające na 

celu zredukowanie nadmiernej niepłynności.

23  K.O. St. Louis i inni, Kliniczne podejście do giełkotu, w: Neurologopedia, red. 
Z. Tarkowski, Lublin 2005.

24  Tamże. 
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W praktyce podczas terapii należy przeprowadzać ćwiczenia 
oddechowe, aby wydłużyć fazę wydechową, wprowadzić ćwi-
czenia artykulacyjne powolnego i uważnego wypowiadania się, 
czytanie krótkich, potem dłuższych zdań, poprawne akcentowa-
nie. W celu zwolnienia tempa czytania można zastosować ćwi-
czenia czytania poprzez okienko wycięte z papieru i obejmujące 
jedna sylabę25.

M. Chęciek26 podaje jako jedną z metod terapeutycznych tech-
nikę przedłużonego mówienia (TPM), która polega na przedłu-
żaniu samogłosek ustnych, co w efekcie przynosi zwolnienie 
tempa mowy. Jest to tzw. Terapeutyczne Tempo Mówienia. TPM 
stosujemy w tzw. terapeutycznym czytaniu tekstów, dialogach 
terapeutycznych oraz terapeutycznej mowie spontanicznej.

Terapia osób z giełkotem powinna być kompleksowa i mu-
si uwzględniać różnorodne metody pracy. Terapeuta powinien 
przygotować ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, emisyjne, dyk-
cyjne, śpiewoterapię, logorytmikę, ćwiczenia delikatnego startu 
mowy, psychoterapię, socjoterapię27.

W przypadku współwystąpienia jąkania i giełkotu najpierw 
leczymy giełkot, a w następnej kolejności jąkanie28.

Problematyka jąkania, w świetle literatury. Definicje jąkania

Jąkanie jest problemem bardzo złożonym, dlatego też było 
i jest ono przedmiotem wielu badań logopedycznych, psycho-
logicznych, neurologicznych i innych. W literaturze zarówno 
logopedycznej, jak i medycznej można znaleźć wiele definicji 
określających ten bardzo złożony problem. W niniejszej pracy, 
chciałabym zwrócić uwagę na niektóre z nich.

Jąkanie jest wadą mowy, która przejawia się zaburzeniem 
płynności mowy na skutek występowania skurczów mięśni, 
biorących udział w mowie. U jąkającego się występują też pew-
ne zmiany psychiczne, związane z procesem komunikowania 

25  Por. A. Pruszewicz, Foniatria kliniczna, dz. cyt., s. 263.
26  Por. M. Chęciek, Różne oblicza niepłynności mówienia, „Logopedia” 2005, 

nr 34, s. 250.
27  Tamże, s. 250.
28  A. Pruszewicz, Foniatria kliniczna, dz. cyt., s. 263.
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się z ludźmi, lęk przed mówieniem, unikanie kontaktów mow-
nych z otoczeniem29.

R. Byrne pisze, że jąkanie to zaburzenie mowy, w którym obser-
wujemy zawahania, potknięcia, napięcie mięśniowe i nagłe ruchy30.

E. Dilling-Ostrowska31 mówi, że jąkanie (balbuties, dysphemia, 
logoneurosis) wyraża się zaburzeniami płynności mowy, wskutek 
występowania mimowolnych skurczów mięśni, podczas mówie-
nia. W początkowym okresie jest to szybkie i wielokrotne powta-
rzania tej samej sylaby lub głoski (faza kloniczna), a po pewnym 
czasie występuje zatrzymanie wypowiedzi na poszczególnych 
głoskach (faza toniczna).

A. Pruszewicz32 charakteryzuje jąkanie jako hamowanie i prze-
rywanie mowy, obejmujące wielopostaciowe zaburzenia płynnej 
mowy poprzez spastyczne ruchy mięśni artykulacyjnych, fona-
cyjnych i oddechowych.

G. Jastrzębowska33 zauważa, że jąkanie jest zaburzeniem 
płynności mowy o charakterze dynamicznym, przejawiającym 
się w różnorodny sposób, od powtarzania, przeciągania czy też 
wtrącania głosek, sylab bądź wyrazów do wyraźnych przerw 
w toku mowy. Występowanie tych objawów, determinują okre-
ślone czynniki zewnętrzne.

Z. Tarkowski34 widzi jąkanie jako funkcję patologicznej nie-
płynności mówienia, zwykłej niepłynności mówienia, reakcji 
psychicznych, reakcji fizjologicznych i reakcji społecznych.

Syntezy problemu dokonał M. Chęciek, który stwierdził, że 
jąkanie jest komunikatywnym zaburzeniem płynności mówienia 
o podłożu wieloczynnikowym, któremu towarzyszą zakłócenia fi-
zjologiczne, psychologiczne, językowe i socjologiczne, a przejawia 
się skurczami mięśni oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych, 
wywołujących kloniczne i toniczne blokowanie jednostek mowy 
oraz dysfunkcjami objawów pozajęzykowych pod postacią m.in. 
stanów logofobicznych i współruchów mięśniowych35.

29  I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1979, s. 314.
30  R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, Warszawa 1989, s. 9.
31  E. Dilling-Ostrowska, Zaburzenia mowy, dz. cyt., s. 197.
32  A. Pruszewicz, Foniatria kliniczna, dz. cyt., s. 255.
33  G. Jastrzębowska, Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogów, 

psychologów i filologów, Opole 1996, s. 89.
34  Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 462.
35  M. Chęciek, Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Kraków 2007, s. 48
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Rodzaje jąkania

W literaturze odnajdujemy wiele podziałów jąkania. Szcze-
gółowy opis jego 57 rodzajów znaleźć można w Logopedycznym 
słowniku terminologii diagnostycznej autorstwa J. Surowańca36.

Najczęściej stosowanym przez logopedów i opisanym przez 
I. Styczek w Logopedii37 jest podział na:
 	 jąkanie toniczne, gdzie dominują skurcze krótkie, spazma-

tyczne, np. p-p-p-palto;
 	 jąkanie kloniczne, ze skurczami powtarzającymi się z mniej-

szym natężeniem, np. pa-pa-pappalto;
 	 kloniczno-toniczne – z przewagą jednego z nich.

Z. Tarkowski38 podaje inny podział, stosując jako jego kryte-
rium miejsce pojawienia się skurczów:
 	 jąkanie oddechowe, gdy skurcze pojawiły się w aparacie od-

dechowym;
 	 jąkanie fonacyjne, gdy skurcze pojawiły się w aparacie fona-

cyjnym;
 	 jąkanie artykulacyjne, gdy skurcze pojawiły się w aparacie ar-

tykulacyjnym.
Biorąc pod uwagę kryterium lęku przed mówieniem, czyli lo-

gofobię, ten sam autor dzieli jąkanie na:
 	 neurotyczne, kiedy występuje lęk przed mówieniem;
 	 preneurotyczne – bez lęku przed mówieniem.

Stopnie jąkania

Jąkanie jest zaburzeniem dynamicznym, sytuacyjnym i okre-
sowym. Rozwój tego zaburzenia można charakteryzować jako: 
lekkie, średnie lub znaczne39.

Pierwsze i najbardziej łagodne stadium jąkania, w którym nie 
obserwuje się wielu objawów, to jąkanie w stopniu lekkim. Naj-

36  J. Surowaniec, Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, dz. cyt., 
s. 151-152.

37  I. Styczek, Logopedia, dz. cyt., s. 314.
38  Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 465.
39  E. M. Skorek, Z logopedią na Ty. Podręczny słownik logopedyczny, dz. cyt. s. 83.



Giełkot z cechami jąkania u 11-letniego chłopca    359

częściej występują tu liczne powtórki o charakterze niespastycz-
nym, które tylko nieznacznie zakłócają proces porozumiewania 
się. Dziecko nie ma lęku przed mówieniem, a objawy występują 
tylko w stanie podniecenia, zmęczenia lub gdy jąkający się chce 
mówić dużo i szybko.

Jąkanie w stopniu średnim, jąkanie tłumione lub początek ją-
kania jest drugim jego stadium. Objawy, manifestujące się głów-
nie przeciąganiem głosek występują stale i często. Objawom to-
warzyszy napięcie mięśniowe, a dziecko zdaje sobie sprawę ze 
swojego problemu i chce się mu przeciwstawić, co powoduje na-
silenie objawów.

Zdecydowane jąkanie to jąkanie w stopniu znacznym, które 
jest ostatnim ze stadiów jego rozwoju. Skurcze i ruchy im towa-
rzyszące utrwalają się i przechodzą w nawyki. W czasie mówie-
nia wzmaga się blokowanie, któremu towarzyszy wyraźne na-
pięcie mięśniowe oraz logofobia.

Przyczyny jąkania

Przyczyny jąkania nie są jednoznaczne. Według wielu auto-
rów, zaburzenie to nie jest jednostką chorobową, a jedynie zespo-
łem pewnych objawów. W oparciu o liczne opracowania, teorie 
na temat przyczyn jąkania można podzielić na cztery grupy40:
1. Teorie rozwojowe (W. Johnson, Van Riper, M. Chęciek) – ją-

kanie powstaje w okresie kształtowania się mowy na skutek 
specyficznych czynników oddziałujących na dziecko, np. bez-
ustanne korygowanie wymowy, karcenie dziecka, nękanie po-
wtórzeniami.

2. Teorie organiczne (E. Boome) – jąkanie jest wynikiem różnic 
konstytucjonalnych lub neurologicznych w centralnym ukła-
dzie nerwowym.

3. Teorie neurotyczne (H. Fernau-Horn) – jąkanie jest nerwicą.
4. Teorie psychologiczne (M. Chęciek i in.) – jąkanie jest reakcją 

nabytą.

40  E.M. Minczakiewicz, Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997, 
s. 107.
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Diagnoza jąkania

Jednoznaczne zdiagnozowanie jąkania jest bardzo trudne. 
Opiera się najczęściej na obserwacji, wywiadzie oraz badaniach 
testowych lub eksperymentalnych41.

Na podstawie obserwacji, można stwierdzić, że dany człowiek 
mówi niepłynnie. Spostrzeżenia te są wykorzystywane podczas 
wywiadu specjalisty z osobą jąkającą się lub jego rodzicem, opie-
kunem. Te informacje z kolei uzupełnia się badaniami testowy-
mi. Obecnie w Polsce wykorzystywane są dwie metody badań42: 
„Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii”, który słu-
ży do oceny jąkania w różnych sytuacjach komunikacyjnych 
oraz opracowania programu terapeutycznego, Z. Tarkowskiego 
z 1992 r. oraz „Kwestionariusz jąkania się młodzieży i dorosłych” 
E.C. Cooperów, którego tłumaczenia, adaptacji i modyfikacji do-
konał w 1993 r. M. Chęciek.

Terapia jąkania

Terapia jąkania, według Z. Tarkowskiego43, obejmuje dwie 
grupy zadań: trening płynności mówienia i psychoterapię.

Trening płynności mówienia podzielić można na metody bez-
pośrednie, w których stosuje się wiele technik płynności mówie-
nia, pośrednie, które nie zawierają ćwiczeń mowy, ale poprawa 
płynności mówienia następuje poprzez oddziaływanie na środo-
wisko domowe lub szkolne oraz metody kompleksowe, które łą-
czą metody terapii bezpośredniej i pośredniej. Wśród metod bez-
pośrednich wymienić można metodę Echo, rytmizację mówienia, 
techniki oddychania, technikę delikatnego startu mowy, technikę 
przedłużonego mówienia44.

Metody psychoterapeutyczne stosowane w leczeniu jąka-
jących się to: hipnoterapia, psychoterapia treningowa, proste 
ćwiczenia pozytywne, trening negatywny, relaksacja, desen-

41  Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 469.
42  Tamże, s. 470.
43  Tamże, s. 754.
44  Za: Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 755.



Giełkot z cechami jąkania u 11-letniego chłopca    361

sytyzacja, psychoanaliza, psychodrama45. Obecnie zaleca się łą-
czenie obu grup metod.

Giełkot i jąkanie – podobieństwa i różnice

Współczesna diagnoza giełkotu i jąkania jest trudna i wymaga 
od badającego dużej wiedzy zarówno logopedycznej, jak i neuro-
logicznej oraz psychologicznej. Według D.A. Weiss, giełkot zwykle 
poprzedza jąkanie i utrzymuje się w jego wczesnej fazie, następ-
nie pojawia się ponownie, gdy jąkanie zmniejsza się46. Rozpatrując 
problem z fizjologicznego punktu widzenia, można zauważyć, że 
giełkot przechodzi w jąkanie wówczas, gdy dołączą do niego nad-
mierne skurcze narządów mowy i odwrotnie, jąkanie cofa się do 
postaci giełkotu, gdy skurcze te ustąpią. Na poziomie psycholo-
gicznym zauważono, że giełkot charakteryzuje się brakiem świa-
domości zaburzenia tak jak w jąkaniu pierwotnym, a pojawia się 
w jąkaniu wtórnym47. Droga od giełkotu do jąkania i jąkania do 
giełkotu może prowadzić przez jąkanie pierwotne.

Studium przypadku Bartka

Do zebrania informacji na temat Bartka posłużyłam się meto-
dą wywiadu bezpośredniego i pośredniego, obserwacją, ankietą 
skierowaną do nauczycieli oraz kwestionariuszem Cooperów do 
oceny jąkania opracowanym przez M. Chęćka.

Wywiad bezpośredni połączyłam z obserwacją i jak sama na-
zwa mówi – przeprowadziłam go bezpośrednio z chłopcem. Nie 
zastosowałam do tego żadnego konkretnego narzędzia, lecz była 
to luźna rozmowa na temat szkoły, rodziny, zwłaszcza kontak-
tów z siostrą, zainteresowań i pasji. W czasie rozmowy uważnie 
obserwowałam zachowanie chłopca, ze szczególnym uwzględ-
nieniem niepłynności mowy oraz mowy ciała. Zaobserwowałam, 

45  Tamże, s. 758.
46  Za: Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot, dz. cyt., s. 473.
47  Van Riper, 1964; Ferenau-Horn, 1973, za: Z. Tarkowski, Jąkanie. Giełkot,  

dz. cyt., s. 473.
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że Bartek sprawia wrażenie osoby pewnej siebie, ambitnej i bar-
dzo śmiałej, a także bardzo świadomej momentów niepłynności 
mowy. W późniejszych kontaktach z chłopcem, jak również po 
wywiadzie z jego mamą, moje wnioski potwierdziły się. Zaobser-
wowałam także niski poziom lęku przed mówieniem, co następ-
nie potwierdziło badanie testowe kwestionariuszem Cooperów.

Wywiad pośredni przeprowadziłam z mamą, wykorzystując 
do tego kwestionariusz wywiadu opracowany przez Z. Tarkow-
skiego48. Mama Bartka jest osobą bardzo miłą i komunikatywną 
oraz chętnie współpracującą. Wywiad oraz spotkania z nią odby-
wały się w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze.

Do zbadania sytuacji chłopca w szkole użyłam ankiety, któ-
rą opracowałam na podstawie dostępnej mi literatury. Ankietę 
skierowałam do nauczycieli uczących Bartka. Jej celem było uzy-
skanie informacji na temat chłopca, a w szczególności, czy Bartek 
bierze aktywny udział w lekcjach, czy prosi kolegów, aby mó-
wili za niego, na jakich lekcjach odpowiada chętnie, a na jakich 
milczy, czy łatwiej mu mówić, gdy ma przed sobą jedna osobę, 
czy kilka, czy unika odpowiadania na pytania, choć zna odpo-
wiedź, czy lepiej wypowiada się ustnie, czy pisemnie, czy aktyw-
nie uczestniczy w uroczystościach, konkursach, wystąpieniach 
szkolnych. Oprócz tego celem badania, było uzyskanie infor-
macji, jakiego rodzaju pomocy oczekują nauczyciele w związku 
z niepłynnością mowy chłopca.

W badaniu wzięło udział 5 nauczycieli: nauczyciel przyro-
dy, języka angielskiego, historii, matematyki, języka polskiego. 
Z analizy danych wynika, że chłopiec bierze aktywny udział 
w zajęciach pozalekcyjnych, nigdy nie prosi kolegów, aby mówi-
li za niego, woli wypowiadać się, gdy ma przed sobą jedną osobę 
niż kilka, nigdy nie unika odpowiedzi oraz nie ma różnicy w od-
powiedziach ustnych i pisemnych za wyjątkiem języka angiel-
skiego, lecz wynika to ze specyfiki przedmiotu.

W sprawie pomocy, jakiej oczekują nauczyciele w związku 
z niepłynnością mowy u chłopca, wypowiedziała się jedna oso-
ba, która napisała, że trudno jej odpowiedzieć na to pytanie, 
gdyż o problemie niepłynności mowy chłopca dowiedziała się 
w momencie otrzymania tej ankiety.

48  Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, dz. cyt., s. 197.
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Do oceny niepłynności mowy u Bartka użyłam Kwestiona-
riusza Cooperów do oceny jąkania w opracowaniu M. Chęćka. 
W wyniku badania postawiłam diagnozę – giełkot z cechami ją-
kania i rozpoczęłam terapię ukierunkowaną na dziecko, rodzinę 
oraz otoczenie, którym w tym przypadku była szkoła, a konkret-
nie nauczyciele i rówieśnicy chłopca.

Prezentacja dziecka. Dane ogólne

Bartek, lat 12, urodził się w Zabrzu. Obecnie chłopiec uczęsz-
cza do szkoły podstawowej, jest uczniem wyróżniającym się, 
nie ma żadnych problemów z nauką, klasę czwartą ukończył 
z wyróżnieniem. Chłopiec interesuje się historią, bierze udział 
w konkursach z tego przedmiotu, a jego wiedza w tym zakresie 
znacznie wykracza poza podstawę programową. Poza historią 
w kręgu zainteresowań Bartka znajdują się gry komputerowe, 
o których wie bardzo dużo, oraz pływanie. Chłopiec kilka godzin 
w tygodniu spędza na basenie.

Bartek jest chłopcem inteligentnym, elokwentnym o bardzo 
dużej wiedzy na różne tematy, jest bystry, otwarty i bezpośred-
ni w kontakcie. Po bliższym poznaniu daje się zauważyć duże 
poczucie humoru chłopca oraz dużą ambicję i chęć bycia naj-
lepszym, na pierwszym miejscu i zauważonym. Ogólnie Bartek 
sprawia bardzo dobre wrażenie chłopca, który zachowuje się 
grzecznie, jest kulturalny i dobrze wychowany oraz miły.

Rodzina Bartka

Bartek wychowuje się w pełnej rodzinie, nuklearnej, składa-
jącej się z rodziców i dzieci. Ojciec chłopca ma wyższe wykształ-
cenie, mama wykształcenie średnie. Rodzice są pracownikami 
administracji państwowej, oboje pracują. Siostra chłopca – Zuzia 
ma 6 lat, stosunki między rodzeństwem układają się dobrze.

Przebieg rozwoju dziecka od okresu prenatalnego

Stan zdrowia matki chłopca w czasie ciąży nie był dobry. Cią-
ża, z której urodził się Bartek, była ciążą zagrożoną. Poród nastą-
pił w wyniku cesarskiego cięcia w 8 miesiącu ciąży. Chłopiec jest 
wcześniakiem.

Bartek urodził się zdrowy. W wieku 12 miesięcy zaczął cho-
dzić, lecz mama nie pamięta, kiedy zaczął wypowiadać pierwsze 
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słowa i zdania. Chłopiec nie przebył żadnych poważnych chorób 
ani nie uległ wypadkowi, lecz z wywiadu wynika, że do 3 ro-
ku życia zanosił się. Niepokojące reakcje, które zaobserwowała 
mama to: ogryzanie paznokci, reakcje złości, skłonność do płaczu 
i niepewność siebie. Bartek chętnie uczęszczał do przedszkola 
i w opinii mamy stosunek do chłopca w przedszkolu był dobry.

Opinia mamy o Bartku

„Bartek jest dzieckiem bardzo wrażliwym o dobrym sercu. 
Jest uczynny. Dąży do tego, aby być najlepszym, nie lubi pora-
żek. Te powodują u niego złość i apatię. Cały czas rozmawiamy 
z nim na te i różne problemy”.

Opinie nauczycieli o Bartku

Nauczyciel przyrody napisał, że Bartek jest bardzo aktywny 
na wszystkich lekcjach. Ma dużą wiedzę o przyrodzie i otacza-
jącym nas środowisku, dysponuje dużym zasobem słownictwa.

Według nauczyciela języka angielskiego, Bartek wypowiada 
się często i chętnie na wszystkich lekcjach. W opinii nauczyciela 
języka polskiego chłopiec bierze aktywny udział w pracach ze-
społu, chętnie się wypowiada. Na lekcjach historii jest aktywny, 
często się zgłasza do odpowiedzi. Chętnie bierze udział w orga-
nizowanych konkursach i uroczystościach (konkursy czytelnicze, 
historyczne, przedstawienia z różnych okazji).

Dane o początku niepłynności mowy

Pierwsze objawy niepłynności mowy zauważyła u chłopca 
mama, gdy miał 9 lat. Objawy te wystąpiły podczas bardzo szyb-
kiego wypowiadania się na różne tematy i nasilały pod wpływem 
emocji. Początkowo niepłynności te przejawiały się powtarza-
niem głosek na początku wypowiedzi, np. m-m-mama (toniczne) 
oraz dodawaniem do wypowiedzi takich dźwięków, jak hm, mm, 
e,y,a (embolofrazje) oraz milczeniem spowodowanym trudnością 
wymówienia wyrazu lub zdania (start mowy). Objawy były do 
siebie podobne i rozwijały się stopniowo i powoli. Okresy samo-
istnej poprawy mowy, które występowały u dziecka uzależnio-
ne były od stanu emocjonalnego i szybkości wypowiadania się. 
W opinii mamy, kiedy Bartek jest wyciszony i mówi powoli, nie 
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ma oznak niepłynności mowy. Dziecko nie było świadome tego, 
że mówi niepłynnie. Fakt ten uświadomili mu rodzice, lecz chło-
piec nie był tym zaniepokojony.

Obecny stan mowy

Odkąd chłopiec uczestniczy w terapii logopedycznej, zmniej-
szyły się jego problemy z niepłynnością mowy, ale często w cza-
sie wypowiedzi występują u niego embolofrazje i szybsze tempo 
mówienia uzależnione od emocji. Chłopiec jest świadomy swoje-
go problemu, lecz nie jest tym zaniepokojony. Bartek potrafi bez 
objawów niepłynności śpiewać i recytować, a objawy niepłynno-
ści występują, kiedy rozmawia z dorosłymi, kolegami lub kole-
żankami, kiedy jest pobudzony lub mówi szybko. Chłopiec nie 
unika mówienia pomimo występujących objawów.

W szkole w opinii nauczycieli chłopiec nie ma problemu z nie-
płynnością mowy. Bartek bierze aktywny udział w zajęciach lek-
cyjnych i pozalekcyjnych, nigdy nie prosi kolegów, aby mówili 
za niego, nie unika odpowiedzi, nie wycofuje się z życia szkoły 
i bierze udział w uroczystościach szkolnych.

Opis diagnostyczny

Niepłynność mówienia o charakterze giełkotu z cechami lek-
kich objawów jąkania, typu klonicznego. Rozpoznano giełkot 
w nieznacznym stopniu z cechami jąkania na poziomie normy 
i lekkiego stopnia niepłynności. Stan logofobii stopnia lekkiego. 
Percepcja niepłynności mowy w ocenie pacjenta jest na poziomie 
lekkim na granicy umiarkowanego. Percepcja niepłynności mo-
wy w ocenie logopedy jest na granicy stopnia lekkiego i normy. 
Oddychanie z przewagą szczytowego, głos w normie, artykula-
cja wyraźna, tempo mowy przyspieszone, szybkie. U chłopca da-
je się zauważyć nadruchliwość, ale współruchy typowe dla jąka-
nia i giełkotu nie występują. Lateralizacja prawostronna. Ogólny 
stan motoryki dobry. Przyczyna niepłynności mowy może być 
dziedziczna. Z wywiadu wynika, że ojciec dziecka również wy-
kazywał podobne objawy.

Program terapii

Na podstawie tak postawionej diagnozy zaproponowałam 
program terapii dla Bartka, której celem miało być:
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1. Zwolnienie tempa mowy.
2. Koncentracja na sposobie mówienia.
3. Wyraźne mówienie.
4. Planowanie wypowiedzi.
5. Dostosowanie wypowiedzi do potrzeb słuchacza.
6. Wzmocnienie wiary w siebie w ważnych dla chłopca spra-

wach np. w kontaktach z dziewczynami.
7. Pomoc rodzinie.
8. Zwrócenie uwagi na problem chłopca nauczycielom.

Cele te postanowiłam zrealizować poprzez zastosowanie tre-
ningu płynności mowy, wykorzystując metodę kompleksową 
i psychoterapię w terapii indywidualnej i grupowej. Ćwiczenia 
starałam się dostosować do potrzeb i zainteresowań chłopca.

Tabela nr 1. Ramowy plan terapii

Trening płynności mowy Psychoterapia

Terapia	bezpośrednia.
1. Ćwiczenia	oddechowe.
2. Ćwiczenia	fonacyjne	–	technika	

delikatnego	startu	mowy.
3. Ćwiczenia	aparatu	artykulacyjne-

go	–	ćwiczenia	dykcyjne.
4. Technika	powolnego	mówie-

nia	–	terapeutyczne	czytanie,	
terapeutyczne	opowiadanie,	
odpowiadanie	na	pytania,	mowa	
spontaniczna.

Terapia	pośrednia.
Poradnictwo	dla	pacjenta,	rodziny,	
nauczycieli.

1. Ćwiczenia	relaksacyjne.
2. Psychodrama.
3. Socjoterapia.

Źródło: opracowanie własne

Ćwiczenia oddechowe

U osób z giełkotem i jąkających się problemem jest oddech, któ-
ry często jest płytki i nieregularny49.W stosunku do Bartka należało 
zastosować naukę prawidłowego oddychania. Celem ćwiczeń od-
dechowych jest: utrwalenie nawyku prawidłowego oddychania, 

49  Por. I. Styczek, Logopedia, dz. cyt., s. 330.
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wydłużenie fazy wydechowej, nauka ekonomicznego zużywania 
powietrza, kształcenie umiejętności synchronizowania pauz od-
dechowych (wdechu) z treścią wypowiedzi, zmniejszenie nad-
miernego napięcia mięśni i w związku z tym redukcja stresu.

Ćwiczenia należy wykonywać w pozycji leżącej, jedna ręka 
leży na brzuchu, a druga na klatce piersiowej. Przepona, prze-
suwając się przy wdechu do dołu, wywiera nacisk na brzuch, 
który uwypukla się, a przy wydechu przepona wraca do swego 
poprzedniego położenia, brzuch zaś opada. W kolejnym etapie 
wykonujemy ćwiczenia w pozycji stojącej, a następnie w pozycji 
siedzącej. Ćwiczenia należy wykonywać kilka razy dziennie do 
momentu, gdy taki sposób oddychania stanie się nawykiem. Ćwi-
czenia z Bartkiem przeprowadzałam na zajęciach indywidualnych 
i grupowych. Chłopiec otrzymał również zalecenia do domu, aby 
przeprowadzać je przynajmniej raz dziennie przez 15 minut.

Technika Delikatnego Startu Mowy

Spośród wielu ćwiczeń postanowiłam w stosunku do Bartka 
zastosować technikę delikatnego startu mowy (TDSM)50, ponie-
waż w trakcie badania dało się zauważyć, że chłopiec ma proble-
my w wypowiadaniu słów rozpoczynających się głoskami zwarto- 
-wybuchowymi. Celem metody jest: wyćwiczenie u pacjenta de-
likatnego kontaktu narządów mowy przy artykulacji głosek na-
głosowych, usprawnienie delikatnego zwarcia narządów mowy 
przy wymawianiu głosek zwarto-wybuchowych.

Ćwiczenia przeprowadziłam z wykorzystaniem specjalnie do 
tego celu opracowanych materiałów. Bartek bardzo dobrze pora-
dził sobie z wykonaniem tych ćwiczeń.

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i ćwiczenia wydłużania  
fazy wydechowej

W związku z tym, że sposób mówienia u osób z giełko-
tem i jąkaniem ma duże znaczenie, a odpowiednie otwieranie 
warg i opuszczanie dolnej szczęki przeciwdziała nadmiernemu 
napięciu mięśni51 należało przeprowadzić z Bartkiem ćwiczenia 

50  M. Chęciek, Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizycznej tera-
pii jąkających się, „Logopedia” 1999, nr 26, s. 44.

51  I. Styczek, Logopedia, dz. cyt., s. 331.



368 Marianna Głębocka-Czarniecka 

aparatu artykulacyjnego. Celem ćwiczeń jest: zmniejszenie na-
pięcia mięśni i redukcja stresu, zwiększenie wyrazistości mówie-
nia, koncentracja na sposobie mówienia.

Do ćwiczeń wydłużania fazy wydechowej zaproponowałam 
fonację samogłosek. Ćwiczenie polega na tym, że na jednym wy-
dechu pacjent wymawia poszczególne samogłoski, a następnie 
po dwie, trzy i na końcu sześć samogłosek, uważając, aby przej-
ście od jednej do drugiej było płynne. W stosunku do Bartka za-
stosowałam specjalnie przygotowane ćwiczenia i połączyłam je 
z ćwiczeniami oddechowymi.

Technika przedłużonego mówienia

Jedną z metod leczenia giełkotu i jąkania jest technika prze-
dłużania samogłosek, nazywana też techniką przedłużonego mó-
wienia lub mówienia terapeutycznego – TPM52. Celem tej metody 
jest: redukcja niepłynności, zwolnienie tempa mówienia, plano-
wanie wypowiedzi przez uzyskanie czasu na „zebranie myśli”.

Pierwszym etapem pracy tą metodą jest, według mnie, uświa-
domienie pacjentowi korzyści, jakie może uzyskać dzięki opa-
nowaniu tej techniki, następnie należy technikę zaprezentować 
i wykonywać ćwiczenia z jej wykorzystaniem.

Podczas pracy z Bartkiem zastosowałam technikę terapeu-
tycznego czytania tekstów, terapeutycznego odpowiadania na 
pytania, terapeutycznego opowiadania usłyszanego tekstu, tera-
peutycznej mowy spontanicznej oraz odpowiadania na pytania 
do ilustracji. Opisane ćwiczenia połączyłam z ćwiczeniami dyk-
cyjnymi i psychodramą, a przeprowadziłam je zarówno podczas 
terapii indywidualnej, jak i grupowej.

Ćwiczenia relaksacyjne

Relaksacja jest niezbędnym elementem terapii osób z nie-
płynnością mowy. Celem ćwiczeń jest: rozluźnienie mięśni ciała, 
kształcenie umiejętności opanowania w różnych sytuacjach ży-
ciowych, wizualizacja swojej osoby w pozytywnych sytuacjach.

U Bartka postanowiłam połączyć terapię oddechową z ćwi-
czeniami relaksacyjnymi. Do relaksacji użyłam muzyki relaksa-
cyjnej oraz bajki terapeutyczne53.

52  M. Chęciek, Różne oblicza niepłynności mówienia, dz. cyt., s. 247-255.
53  Por. M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Poznań 1999.
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Psychodrama

Metody psychoterapeutyczne odgrywają ważną rolę w terapii 
osób z giełkotem i jąkaniem. Metoda polega na odgrywaniu sce-
nek zadanych przez terapeutę, które obejmują sytuacje uznane 
przez pacjenta za trudne w życiu codziennym54. Pacjent często 
unika mówienia z obawy przed wystąpieniem bloków. Celem 
metody jest: uzyskanie określonego zachowania w sytuacjach, 
które sprawiają trudność w codziennym życiu, zmiana niepo-
żądanych zachowań, w których pacjent unika kłopotliwych dla 
niego sytuacji, po uzyskaniu określonego efektu – utrwalenie po-
zytywnych wzorców.

Z Bartkiem postanowiłam przeprowadzić ćwiczenia z aser-
tywności, które polegały na odgrywaniu scenek pt. „Wyobraź 
sobie, że…” i wybrałam do tego sytuacje, które są trudne z per-
spektywy osoby z niepłynnością mowy. W czasie terapii grupo-
wej z udziałem Barka, chłopiec odegrał scenkę, w której jego za-
daniem było umówienie się z koleżanką na spacer po parku.

Socjoterapia

Metody socjoterapeutyczne polegają na takim organizowaniu 
życia pacjenta, aby zmuszony był do kontaktów z innymi ludź-
mi55. Celem metody jest: zmniejszenie lęku przed mówieniem 
czyli logofobii, kształcenie umiejętności radzenia sobie w kontak-
tach z ludźmi.

Wykorzystując tę metodę, wyruszyłam z Bartkiem poza gabi-
net logopedyczny. Zadaniem chłopca było uzyskanie informacji 
na temat drogi, z którą ma trudność, w jednym z urzędów oraz 
zapytanie o terapię dla jąkających się w PPP. Ze względu na to, 
że poziom logofobii u Bartka nie jest duży, chłopiec poradził so-
bie z tym zadaniem bardzo dobrze. Innym ćwiczeniem, które 
wykorzystałam do ćwiczeń socjoterapeutycznych, było wygło-
szenie przemówienia przed nieznanym audytorium.

Terapia pośrednia – poradnictwo

Ważnym elementem terapii logopedycznej osób z niepłyn-
nością mowy jest terapia kompleksowa, która nie dotyczy tylko 

54  M. Chęciek, Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizycznej tera-
pii jąkających się, dz. cyt., s. 44.

55  Tamże, s. 47.

Studia z logopedii – 24
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samego pacjenta, lecz wykracza również poza jego osobę. Stąd 
ważne jest objęcie terapią również osób z najbliższego środowi-
ska, czyli rodziny i szkoły. Ważnym jest, aby wobec tej wady mo-
wy wytworzyć odpowiednią postawę, która będzie wspierać na-
sze działania terapeutyczne. Stąd w mojej ocenie bardzo ważne 
jest poradnictwo zarówno dla samego pacjenta, jak również dla 
jego najbliższego otoczenia. Taką terapią objęłam Bartka, które-
mu przekazałam zestaw wskazówek. Podobne wskazówki prze-
kazałam jego mamie oraz nauczycielom w szkole.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiłam przypadek giełkotu 
z cechami jąkania u chłopca w klasie piątej szkoły podstawowej. 
Skoncentrowałam się na opisie przypadku Bartka, ze szczegól-
nym uwzględnieniem treningu płynności mowy metodami bez-
pośrednimi i pośrednimi oraz psychoterapii. Zwróciłam uwagę 
na edukację i wsparcie pacjenta oraz jego najbliższego środowi-
ska, czyli rodziców, rodziny oraz szkoły. Bardzo ważna jest edu-
kacja tych właśnie środowisk, bo to przede wszystkim rodzice, 
którzy mają najwięcej kontaktów z dzieckiem i nauczyciele jako 
fachowcy są odpowiedzialni za rozwój dziecka, w tym za roz-
wój jego mowy. Bardzo często zdarza się, że ani rodzice, ani 
nauczyciele nie zwracają uwagi na problemy niepłynności mo-
wy ze względu na małą świadomość problemu, jak również na 
zwykły brak czasu. Rodzice zajmują się zdobywaniem środków 
utrzymania, nauczyciele realizacją programu nauczania. Ważne 
jest, aby nie został popełniony „grzech zaniedbania”, który może 
mieć bardzo poważne i trwałe konsekwencje. Dlatego należy czę-
sto uświadamiać problem w każdym środowisku i podkreślać, 
czym jest mowa dla każdego z nas, a także jak poważne konse-
kwencje mogą mieć jej zaburzenia.
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Zespół Hallervordena-Spatza jest postępującą, gene-
tyczną chorobą neurodegeneracyjną u dzieci, której konse-
kwencją są: dystonia, dysfagia i dysartria. Typowe są także 
zaburzenia zachowania, osobowości i funkcji poznawczych. 
Dzieci dotknięte tą chorobą mają problem z mówieniem, 
przy zachowanym rozumieniu mowy.

Przypadek 11-letniej dziewczynki potwierdza trudności 
diagnostyczne w zespole Hallervordena-Spatza i obrazuje 
zaburzenia charakterystyczne dla tej choroby (artykulacja 
jest niewyraźna i pogarsza się w miarę mówienia; osłabiona 
jest sprawność warg, języka i podniebienia miękkiego).
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Opis przypadku

Streszczenie

SummaryHallervorden – Spatz syndrome (HSS) is a degenerative, 
progresive disease of the children brain. Symptoms include: 
dystonia, dysphagia and dysarthria. Disorders of behaviour, 
personality and cognitive functions are typically. Children 
with HSS have troubles with speaking, while understanding 
is not a problem.

11 years old girl’s case confirms a diagnostic difficul-
ties in HSS and shows lots of troubles which are charac-
teristic for the illness (speech is crabbed, influential and 
aggravate during the telling; dexterity of lips, tongue or 
soft palate is weak).



374 Aleksandra Cios-Goldsztajn 

Wstęp

Jedną z wielu chorób układu pozapiramidowego u dzieci jest 
opisane po raz pierwszy w 1922 roku zwyrodnienie barwnikowe 
określane jako zespół Hallervordena-Spatza. Ta neurodegenera-
cja związana z kinazą pantotenianu (encefalopatia z odkładaniem 
żelaza, neurozwyrodnienie z akumulacją żelaza typu I) spowodo-
wana jest m.in. mutacją w genie PANK2, pomagającym w meta-
bolizowaniu witaminy B5. Gen odpowiada także za dostarczanie 
wskazówek dla działania enzymu zwanego kinazą pantotenianu 
2, aktywnego w wyspecjalizowanych strukturach komórkowych 
zwanych mitochondriami, które są centrami produkcji energii dla 
komórek1. W wyniku mutacji w genie w neuronach jąder podsta-
wy odkładają się duże ilości żelaza, prawdopodobnie działającego 
neurotoksycznie przez indukcję powstawania reaktywnych form 
tlenu. Choć jedna z genetycznych przyczyn choroby została ziden-
tyfikowana, istnieje prawdopodobnie jeszcze inny wywołujący ją, 
niezidentyfikowany do dzisiaj gen.

Wczesnym objawem dziedzicznej choroby metabolicznej mo-
gą być zaburzenia osobowości, zachowania i funkcji poznaw-
czych rozpoczynające się w okresie późnodziecięcym i w wieku 
dojrzewania. Towarzyszą im nieprawidłowe objawy neurolo-
giczne, powodujące wczesny regres funkcji poznawczych wraz 
ze zmianą osobowości i zachowania2.

Nazewnictwo

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowot-
nych ICD-10 umieszcza chorobę Hallerwordena-Spatza (G 23), 
będącą zwyrodnieniem barwnikowym gałki bladej, wśród zabu-
rzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych3.

Choroba, którą jako pierwsi opisali niemieccy neuropatolodzy –  
Hugo Spatz i Julius Hallervorden, analizując pierwszy przypadek 

1  Por. S.J. Hayflick, S.K. Westaway, B. Levinson, B. Zhou, M.A. Johnson, K.H.L. 
Ching, J. Gitschier, Genetic, Clinical, and Radiographic Delineation of Hallervorden-
Spatz Syndrome, „The New England Journal of Medicine” 2003, 1(348), s. 38.

2  Por. Neurologia Adamsa i Victora, red. A. Prusiński, Lublin 2003, s. 262.
3  Por. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowot-

nych, Kraków 1996, s. 32.
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tej choroby neurodegeneracyjnej, w piśmiennictwie fachowym 
znana jest również jako Neurodegeneration with Brain Iron Accumu-
lation – zwyrodnienie układu nerwowego z nagromadzeniem się 
żelaza w mózgu4.

Objawy, przebieg – krótka charakterystyka zespołu

Choroba Hallervordena-Spatza, trwająca zazwyczaj kilkadzie-
siąt lat, zwykle rozpoczyna się od sztywności chodu, prowadząc 
do osłabienia dystalnych odcinków kończyn, powstania stopy 
wydrążonej lub końsko-szpotawej i chodzenia na palcach. Ra-
miona są usztywnione, palce nadmiernie wyprostowane, a ręce 
nieużyteczne. Znacznie zmieniony jest także wyraz twarzy – cha-
rakterystyczny „zamrożony” z bólu, z sardonicznym uśmiechem 
i skurczem mięśni szerokich szyi5.

Początkowo dzieci dotknięte tą chorobą mają trudność z je-
dzeniem, mówią przez zaciśnięte zęby, ostatecznie tracą zdol-
ność artykulacji, przy zachowanym rozumieniu mowy. Napięcie 
mięśni jest spastyczne z cechami sztywności i bolesnymi skurcza-
mi, wzmożonymi odruchami (również w obrębie twarzy) i do-
datnim objawem Babińskiego. W niektórych przypadkach roz-
wijać się może dystonia. We wczesnej fazie choroby pojawiać się 
może ataksja, drżenie, oczopląs, grymasy twarzy oraz wybiórczo 
zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Rozwijające się otępienie 
utrudnia ocenę sprawności intelektualnej, a leczenie, pomimo 
doniesień o powiązaniu choroby z chromosomem 20p12.3-p13 
oraz zmniejszeniem intensywności obrazu w gałce bladej (tzw. 
oko tygrysie w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego 
T2; charakterystyczne nagromadzenie żelaza w pewnych obsza-
rach mózgu – w istocie szarej), jest ograniczone do postępowania 
objawowego. Nieznane są również czynniki, które wpływają na 
to, jak silne są symptomy choroby i jak szybko ona się rozwija6.

4  J.E. Galvin, B. Giasson, H.J. Hurtig, V.M-Y. Lee, J.Q. Trojanowski, Neurodegen-
eration with Brain Iron Accumulation, Type 1 Is Characterized by α- β- and γ-Synuclein 
Neuropathology, „The American Journal of Pathology” 2000, 2(157), s. 361.

5  Por. Neurologia Merritta, red. L.P. Rowland, Wrocław 2004, s. 556.
6  Por. S.J. Hayflick, S.K. Westaway, B. Levinson, B. Zhou, M.A. Johnson, 

K.H.L. Ching, J. Gitschier, Genetic, Clinical, and Radiographic Delineation of Hallervor-
den-Spatz Syndrome, „The New England Journal of Medicine” 2003, 1 (348), s. 34.
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Tak więc wśród pierwotnych objawów, występujących mię-
dzy czwartym a piętnastym rokiem życia (w postaci późnodzie-
cięcej) zauważa się: uogólnioną dystonię, dysfagię, dyzartrię, 
ruchy chaotyczne, spastyczność, otępienie, tylnosznurowe za-
burzenia czucia, a czasem także pogorszenie widzenia. Choroba 
może jednak ujawnić się w różnych okresach, dlatego poza po-
stacią późnodziecięcą występują także typy: dziecięcy, młodzień-
czy oraz dorosły, w którego postaci przeważają objawy zespołu 
parkinsonowskiego.

Pacjenci dotknięci chorobą mogą przez długie okresy czasu 
być w ustabilizowanej kondycji, a następnie przechodzić etapy 
gwałtownego pogorszenia, kiedy to zaburzenia pojawiające się 
mogą powodować niezdarność, problemy z chodzeniem, trudno-
ści kontrolowania ruchów, problemy z mówieniem, czy postępo-
wą kurzą ślepotę. Objawy te są nieodwracalne i coraz silniejsze7.

Ponieważ część osób z tą chorobą neurodegeneracyjną zacho-
wuje zdolność analizowania i rozumienia, a tylko pewna grupa 
ma intelektualne opóźnienia, pojawiać się mogą zaburzenia psy-
chiczne, takie jak gwałtowne wybuchy, depresja, albo skłonność 
do huśtawek nastrojów8.

Długość życia w chorobie Hallervordena-Spatza jest zmienna, 
a przedwczesna śmierć pojawia się głównie z powodu dystonii 
i ograniczonego przełykania, które może powodować ograniczone 
odżywianie albo zapalenie płuc. Znamienne jest to, iż osoby, u któ-
rych choroba pojawiła się później, mają łagodniejsze objawy, co 
wydłuża jakość i czas życia, pozwalając dożyć wieku dojrzałego9.

Analiza przypadku

Do poradni logopedycznej w październiku 2005 roku tra-
fiła 11-letnia dziewczynka z powodu nasilających się zaburzeń 
mowy. Do trzeciej klasy szkoły podstawowej rozwijała się pra-
widłowo, jedynie do trzeciego miesiąca życia miała kłopoty ze 
ssaniem i była karmiona łyżeczką. Trzykrotnie hospitalizowana 

7  Por. tamże, s. 36-37.
8  Por. tamże, s. 37.
9  Por. K.F. Swaiman, Hallervorden – Spatz Syndrome and Brain Iron Metabo-

lism, „Archives of Neurology” 1991, 12(48), s. 1285.
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w oddziale neurologii dziecięcej (grudzień 2004, luty i czerwiec 
2005) z powodu podejrzenia dystonii ogniskowej. Około pół ro-
ku przed pierwszą hospitalizacją rodzice zauważyli nagłe po-
gorszenie się charakteru pisma. Litery stały się niekształtne, pi-
smo drżące. Dziewczynkę męczyło pisanie, zgłaszała ból dłoni. 
Nieprawidłowe było również ułożenie dłoni podczas pisania –  
ręka była przygięta. Upośledzona została ogólna sprawność 
manualna. Dziewczynka doznawała różnych urazów. Zdaniem 
mamy, było to spowodowane niezgrabnością ruchów – dziew-
czynka często się potykała. Zaczęła również chodzić na palcach. 
W październiku 2005 roku podczas wypadku w szkole doznała 
urazu głowy z utratą przytomności. W trakcie konsultacji ortope-
dycznej stwierdzono skrzywienie boczne kręgosłupa i skrócenie 
kończyny dolnej prawej (o 1,1 cm). Choć nie powinno dawać to 
takich objawów, została poddana rehabilitacji, w trakcie której 
uzyskano zwiększenie ruchomości całkowitej kręgosłupa i nie-
wielką korekcję ułożenia oraz poprawę precyzji ruchów prawej 
dłoni. Zaburzenia pisania i sprawności manualnej jednak nie mi-
nęły. Dołączyły się trudności z połykaniem (dysfagia) oraz bar-
dzo szybko pogłębiające się zaburzenia mowy (dyzartria).

Badania diagnostyczne

Dziewczynka podczas pobytów w szpitalach została podda-
na dogłębnej diagnostyce neurologicznej, a także skonsultowana 
lartyngologicznie i okulistycznie. Tomografia komputerowa nie 
wykazała żadnych zmian. Diagnostykę poszerzono o rezonans 
magnetyczny, w którym uwidoczniono symetrycznie w obrębie 
jąder podstawy obszary o nieprawidłowej intensywności sygna-
łów mogące mieć charakter demielinizacyjnych, budzące podej-
rzenia w kierunku choroby neurometabolicznej. MR odcinka 
szyjnego kręgosłupa nie wykazał zmian. Istotnych nieprawidło-
wych zmian nie znaleziono także w zapisie EEG ani w badaniu 
laryngologicznym, wykluczając tym samym anatomiczną zmia-
nę powodującą dysfagię i pogłębiającą się dyzartrię. Podczas 
badania okulistycznego stwierdzono minimalną asymetrię sze-
rokości szpar powiekowych – oko prawe w stosunku do lewe-
go – ok. 1 mm przy prawidłowym dnie oka. Szukając przyczyny 
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upośledzenia sprawności manualnej (podejrzewano kurcz pisar-
ski, SM), wykonano badanie przewodzenia ruchowego kończyn 
górnych i dolnych (elektromiografię), które wykazało prawidło-
we przewodzenie w nerwie pośrodkowym w zakresie zarówno 
włókien czuciowych, jak i ruchowych oraz Fali F.

Liczne badania profilu kwasów organicznych w moczu oraz ba-
dania genetyczne w kierunku dystonii pozwoliły wykluczyć wiele 
zaburzeń. Ostateczna diagnoza to zespół Hallervordena-Spatza.

Badanie logopedyczne

Mowa spontaniczna: dziewczynka podczas mówienia nie pa-
nuje nad mimiką twarzy. Mówi ze znacznym wysiłkiem, twarz 
jest jakby wykrzywiona z bólu. Nie może rozpocząć wypowie-
dzi. Początkowo towarzyszy jej afonia, dopiero po chwili udaje 
się wydobyć głos. Próba przyspieszenia tempa mowy i mówienia 
głośniej potęguje trudności.

Artykulacja: niewyraźna, pogarszająca się w miarę mówienia. 
Początkowo występowały kłopoty z głoskami tylnojęzykowymi, 
później także wargowymi, przy zasadniczo dobrej artykulacji 
samogłosek. Zaburzona jest płynność mówienia. Pojawiają się 
przerwy fonacyjne, a głos bywa „wypierany”. Odruchy dysto-
niczne zniekształcają artykulację oraz cechy prozodyczne. Po-
wyższe zaburzenia artykulacji pojawiają się zarówno w mowie 
spontanicznej, nazywaniu, jak i powtarzaniu.

Sprawność narządów mowy: znacznie obniżona sprawność 
warg, języka, podniebienia miękkiego.

Nazywanie: bogaty zasób słów, prawidłowe skojarzenia, przy 
czym zaburzenia artykulacyjne opisane powyżej utrudniają na-
zywanie.

Powtarzanie: znacznie lepiej powtarza pojedyncze wyrazy, 
pary wyrazów niż zdania.

Zaburzenia napięcia mięśniowego (głównie w obrębie twarzy) 
mają charakter kurczów tonicznych przechodzących w toniczno- 
-kloniczne.

Oddech: płytki, urywany.
Głos: piskliwy, wysoki, momentami lekko nosowy.
Tempo mowy: od wolnego po bardzo wolne.
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Diagnoza logopedyczna: dyzartria hiperkinetyczna.

Cele i problemy terapii logopedycznej

Z powodu nieodwracalnych zmian intensywna rehabilitacja 
jest niezbędna do utrzymania pacjenta jak dłużej w jak najlepszej 
kondycji.

Sztywność mięśni, jaką obserwujemy, ma istotny wpływ na 
mimikę twarzy. Często odczuwane jest wzmożone napięcie mię-
śni, które powoduje, że twarz staje się nieruchoma, słabo od-
zwierciedla uczucia. Takie zmiany chorobowe można osłabiać 
poprzez wykonywanie ćwiczeń rozluźniających i poprawiają-
cych pracę mięśni mimicznych. Wyraźna mowa jest również 
uzależniona od prawidłowego funkcjonowania mięśni języka, 
policzków i warg, dlatego w ćwiczeniach należy angażować do 
pracy również te części twarzy i jamy ustnej.

Aby mowa była prawidłowa, a organizm właściwie funkcjo-
nował, oprócz sprawnych narządów mowy konieczne jest wy-
pracowanie właściwego toru oddechowego.

Powietrze wydostające się z płuc przechodzi przez tchawicę 
i krtań, wprawiając w drgania więzadła głosowe, które pozwa-
lają na wydobycie dźwięku. Aby głos był dobrze słyszalny ko-
nieczna jest współpraca oddechu i krtani. Choroba powoduje, że 
sztywność mięśni nie pozwala na uzyskanie prawidłowej fonacji, 
dlatego już na samym początku terapii należy włączyć ćwiczenia 
fonacyjne, by od początku pacjent umiał kontrować proces two-
rzenia dźwięku.

Podstawą leczenia pacjentów z dyzartrią są ćwiczenia popra-
wiające artykulację, które prowadzi się w zależności od nasilenia 
zaburzeń artykulacyjnych

Terapia logopedyczna ma więc na celu głównie:
 	 pomoc w utrzymywaniu umiejętności wyraźnego mówienia, 

celem umożliwienia pacjentowi jak najdłużej możliwości ko-
munikacji słownej z otoczeniem;

 	 podejmowanie prób ćwiczeń czynnych mimiki;
 	 usprawnianie oddychania – korygowanie błędnych wzorców, 

poprawa koordynacji i napięcia mięśni oddechowych, uła-
twienie kontroli nad wdechem i wydechem;
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 	 wzmacnianie fonacji – siły głosu, koordynacja oddechu i fona-
cji, kontrola wysokości głosu;

 	 usprawnianie artykulacji – wyrazistości wypowiedzi;
 	 modyfikowanie prozodii – akcentu i melodii wypowiedzi.

Ważne jest, aby pacjent nauczył się akceptować siebie, przeła-
mał barierę lęku i wstydu. Pomoże to uzyskać lepsze efekty w wal-
ce z tą trudną, niepoznaną do końca neurodegeneracyjną chorobą.

Efekty pracy logopedycznej

Początkowo ulgę, rozluźnienie mięśni twarzy przynosił masaż 
metodą Castillo-Moralesa (punkty neuromotoryczne twarzy) wy-
konywany w gabinecie logopedycznym, a także przez rodziców 
w domu, jednak sprawiał on dziewczynce duży ból, w związku 
z czym został najpierw zmodyfikowany, a następnie zaprzesta-
ny. Dzięki niemu dziewczynka umiała samodzielnie zmarszczyć 
czoło, bez trudu się uśmiechnąć, zapanować nad mimiką twarzy. 
Masaż jamy ustnej zapobiegał nadmiernemu ślinieniu, poprawiał 
sprawność aparatu artykulacyjnego (prawidłowe ruchy języka, 
warg, żuchwy), usprawniał prawidłowe oddychanie i jedzenie. Po 
masażu i serii ćwiczeń usprawniających oddech, fonację i motory-
kę narządów mowy dziewczynka przez chwilę mówiła płynniej. 
Momenty lepszej mowy stawały się jednak coraz krótsze, gdyż 
choroba się nasilała, a dziewczynka nie chciała ćwiczyć. Nie chcia-
ła spoglądać w lustro, a bez tego ćwiczenia, które musiała wyko-
nywać samodzielnie, sprawiały większą trudność.

Z czasem, z powodu 5-miesięcznej przerwy w terapii, mowa 
się pogorszyła. Dziewczynka przestała ruszać językiem, cofała 
żuchwę, mrużyła oczy, nos, bardzo napinała wargi. Zaczął zani-
kać akcent wyrazowy i zdaniowy. Znacznie mniej sprawna stała 
się ręka, praktycznie bez możliwości posługiwania się nią przy 
pisaniu czy np. zapinaniu guzików.

Ponowna terapia logopedyczna staje się coraz trudniejsza ze 
względu na złą ogólną kondycję fizyczną i psychiczną, jednak 
w chwilach najintensywniejszych ćwiczeń udaje się na chwilę 
powstrzymać postęp choroby. Oddech się wyrównuje, a artyku-
lacja nieco poprawia, jednak pomimo rehabilitacji stan dziew-
czynki stale się pogarsza.
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Yyy omok ykcie chłopiec to fragment wypowiedzi 
20-letniego mężczyzny, opisywanego dalej jako K., 
u którego w konsekwencji choroby nowotworowej po-
jawiła się afazja. Cytat ten jest jedną z pierwszych wy-
powiedzi zdaniowych, jakie chory próbował utworzyć. 
Poniższy artykuł dokumentuje historię jego zmagań 
z afatycznymi zaburzeniami mowy.

Danuta Karaś

Polskie Centrum Rehabili-
tacji Funkcjonalnej VOTUM 

RehaPlus w Krakowie

Yyy omok ykcie chłopiec – 
diagnoza i terapia  
afazji ruchowej  
u pacjenta z chorobą  
nowotworową

Opis przypadku

Streszczenie

SummaryYyy omok ykcie chłopiec (Eng. Yyy omok ykcie boy), 
it is a fragment of the utterance made by a 20-year-old 
man, described later as K., who suffered from aphasia 
as a consequence of cancer. This fragment comes from 
one of the first sentences, he attempted to create. The 
following article illustrates the story of his struggle with 
aphasic speech disorders.
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Wstęp

Pojęcie afazji najlepiej oddaje definicja M. Maruszewskiego, 
który ujmuje ją jako „spowodowane organicznym uszkodzeniem 
odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite 
zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy 
u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności”1.

Patomechanizm afazji bywa różny. Zmiany w tkance mózgo-
wej mogą być spowodowane m.in. przez guzy mózgowe (zmiany 
nowotworowe) – pierwotne lub przerzutowe. Wtórne uszkodze-
nia (ogniska meta) mogą rozwijać się w mózgu na bazie komórek 
nowotworowych wysłanych do niego przez guzy pierwotne, po-
wstałe w tkankach od niego oddalonych2.

Wszystkie zmiany nowotworowe ze względu na swoją bu-
dowę są dobrze ukrwione (dzięki czemu widoczne w badaniu 
tomograficznym z kontrastem). W wyniku pęknięcia naczyń 
krwionośnych w obrębie guza może dojść do krwotoku mózgo-
wego, podczas którego krew niszczy otaczającą tkankę mózgo-
wą i hamuje czynność komórek nerwowych. Krwotok mózgowy 
może spowodować powstanie krwiaka uciskającego tkankę mó-
zgową, a to z kolei stanowi zagrożenie życia3.

Liczne są typologie afatycznych zaburzeń języka, kryteria wy-
odrębniania poszczególnych typów zależą od stanowisk teoretycz-
nych przyjętych w badaniach nad afazją. Rozwój teorii afazji warun-
kowany jest między innymi postępami interdyscyplinarnej wiedzy 
i powstaniem teorii wyjaśniającej mózgowe mechanizmy mowy.

W praktyce klinicznej stosuje się głównie podział T.H. Weisen-
burga i K.E. McBride’a z 1935 r. wyróżniający 5 typów afazji: 
głównie ruchową (ekspresyjną, motoryczną) z dominującymi 
zaburzeniami ekspresji mowy, głównie czuciową (receptywną, 
sensoryczną, impresyjną) – z przewagą zaburzeń odbioru wypo-
wiedzi, mieszaną (czuciowo-ruchową), amnestyczną i całkowitą 
(globalną)4. Podział jest przydatny w medycynie, gdzie afazja 

1  M. Maruszewski, Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, Warszawa 1966, s. 98.
2  Por. M. Pąchalska, Afazjologia, Warszawa-Kraków 1999.
3  E. Nagańska, Objawy neurologiczne guzów mózgu, „Postępy Nauk Me-

dycznych” 2006, nr 3, s. 112-118.
4  D. Kądzielawa, Afazja, w: Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy 

neuropsychologii klinicznej, red. A. Herzyk, D. Kądzielowa, Lublin 2006, s. 70-71.
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traktowana jest jako jeden z objawów określonych jednostek cho-
robowych (np. udaru mózgu). Dla logopedy afazja jest nie tyle 
objawem, co istotą zainteresowania, stąd klasyfikacja ta przydat-
na jest we wczesnej fazie diagnostyki lub w przypadku głębokie-
go nasilenia zaburzeń językowych, kiedy trzeba podjąć decyzję 
dotyczącą charakteru pierwszych oddziaływań terapeutycznych.

Dla pełniejszej diagnozy zaburzeń językowych oraz uszczegó-
łowienia celów terapeutycznych szczególne znaczenie ma klasy-
fikacja zaproponowana przez A.R. Łurię5. Jej podstawę stanowi 
teoria dynamicznej lokalizacji funkcji psychicznych. W jej zało-
żeniach funkcja psychiczna jako czynność złożona, regulowana 
jest przez wiele powiązanych z sobą struktur, które tworzą układ 
współdziałających systemów. Mózgowa organizacja ma charak-
ter dynamiczny, co oznacza, że istnieje możliwość jej przebudo-
wy. Zaburzenie jednego z ogniw układu występujące w wyniku 
ogniskowego uszkodzenia mózgu powoduje specyficzne trud-
ności. A.R. Łuria uważa, że za prawidłowy przebieg mowy na 
poziomie jej mózgowej regulacji odpowiada sześć ogniw, a zabu-
rzenie jednego z nich powoduje tzw. defekt podstawowy, który 
oddziałuje negatywnie na zachowania językowe od niego zależ-
ne. Stąd wyróżnia on sześć typów afazji: akustyczno-gnostyczną 
(zaburzenia słuchu fonemowego), akustyczno-mnestyczną (za-
burzenia słuchowej pamięci werbalnej), kinestetyczną (zaburze-
nia czucia ułożenia aparatu artykulacyjnego), kinetyczną (zabu-
rzenia syntezy sekwencyjnej), semantyczną (zaburzenia syntezy 
równoczesnej) i dynamiczną (zaburzenia mowy wewnętrznej).

Opisane przez A. Łurię klasyczne zespoły zaburzeń afatycz-
nych posiadają swoje odniesienie do miejsca uszkodzenia struktur 
mózgowych w korze (np. gnozja somestetyczna – korowe okoli-
ce wieczka ciemieniowego, synteza sekwencyjna – okolica Broca). 
Brak wśród nich nietypowych form afazji, wynikających z innego 
typu uszkodzeń, m.in. podkorowych (afazje podkorowe), czy po-
łączeń pól mowy z innymi okolicami korowymi (afazje transko-
rowe ze szczególnym wariantem – afazją przewodzenia). O takich 
typach afazji pisali m.in. D.F. Benson, dodając afazje podkorowe, 
transkorowe do podziału T.H. Weisenburga i K.E. McBride’a, 

5  Por. A.R. Łuria, Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ognisko-
wych uszkodzeń mózgu, Warszawa 1967.

Studia z logopedii – 25
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a także C. Wernicke i L. Lichtheim6. Z punktu widzenia diagno-
zy zaburzeń językowych najogólniej można określić, że w afazjach 
podkorowych dość dobrze zachowane są czynności czytania i pi-
sania, natomiast afazje transkorowe charakteryzują się dobrym 
powtarzaniem na tle zaburzeń innych czynności mowy.

Odrębne postaci afazji występują w przypadku zaburzeń ję-
zykowych u dzieci i w procesach neurodegeneracyjnych.

Opis pacjenta

Pacjent K. urodził się w 1989 roku. Jest praworęczny. Wycho-
wuje się w pełnej rodzinie jako najstarszy spośród trójki rodzeń-
stwa. W domu panuje przyjazna, mobilizująca do pracy atmos-
fera. Przed wystąpieniem choroby K. interesował się techniką 
i sportem. Kończył naukę w liceum.

W 2008 roku wykryto u 19-letniego wówczas mężczyzny no-
wotwór, który zdiagnozowano jako złośliwy. W lipcu tego roku 
usunięto operacyjnie guz jądra, a na początku 2009 roku prze-
prowadzono, także z dobrym skutkiem, chemioterapię z powo-
du przerzutów w lewym płucu.

Na początku kwietnia 2009 roku K. nagle zasłabł, czemu to-
warzyszyło osłabienie siły mięśniowej kończyn prawych oraz 
zaburzenia mowy. Przy przyjęciu chory był głęboko senny, wy-
budzał się przy silnych bodźcach bólowych. W trybie nagłym 
został przyjęty do szpitala. Badanie neuroobrazowe (TK) głowy 
wykazało ekspansywnego krwiaka śródmózgowego okolicy 
czołowo-ciemieniowej lewej ze śladowym krwawieniem podpa-
jęczynówkowym oraz niewielkim przemieszczeniem struktur 
środkowych. Wykonano kraniotomię oraz ewakuowano krwia-
ka. Okres pooperacyjny był niepowikłany, obserwowano stop-
niową poprawę kontaktu z chorym. Kontrolne badanie MR nie 
wykazało obecności zmian o charakterze przerzutowym.

Po kilkunastodniowym pobycie w szpitalu chory został prze-
kazany do kliniki rehabilitacyjnej w Krakowie7, celem dalszego 

6  A. Herzyk, Afazja: mechanizmy mózgowe i symptomatologia, „Logopedia”  
nr 27, Lublin 2000, s. 34, 39. 

7  Aktualnie: Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Reha-
Plus w Krakowie.



387Yyy omok ykcie chłopiec – diagnoza i terapia afazji ruchowej

usprawniania ruchowego i poznawczego. Tam też miała miejsce 
pierwsza diagnostyka logopedyczna, na podstawie której rozpo-
częto terapię mowy. Pod koniec kwietnia pojawiły się u pacjenta 
silne bóle głowy. Ponownie został skierowany do szpitala. Bada-
nie TK głowy wykazało guza przerzutowego okolicy czołowo-
-ciemieniowej po stronie lewej z cechami ciasnoty śródczaszko-
wej i przemieszczeniem układu komorowego w prawo. Pacjent 
ponownie został poddany operacji (lewostronnej kraniektomii 
czołowo-ciemieniowej). Kontrolne badanie MR ukazało zmia-
ny strukturalne i dynamiczne m.in.: przymózgowo, w okolicy 
czołowej lewej przestrzeń płynową długości 7 cm i grubości do 
2 cm, połączoną z płynową lożą pooperacyjną sięgającą centrum 
semiovale, w okolicy skroniowo-czołowej lewej niewielką ilość 
krwi, ale także inne, niewielkie ognisko meta w zakręcie zaśrod-
kowym płata ciemieniowego.

Po pobycie w szpitalu pacjent powrócił do kliniki. Przez krót-
ki czas kontynuowano terapię logopedyczną. Ze względu na zły 
ogólny stan zdrowia pacjenta zadecydowano o zmianie formy 
terapii – ćwiczenia kontynuowano w rodzinnym domu pacjen-
ta. Przez okres wakacji pacjent codziennie uczestniczył w domo-
wych zajęciach logopedycznych pod okiem specjalisty.

We wrześniu chory powrócił do kliniki. Do końca roku 2009 
uczestniczył w 3 turnusach rehabilitacyjnych (2-, 4-, 4-tygodnio-
wym), łącznie odbył 10 tygodni terapii. Zajęcia logopedyczne od-
bywały się 3 razy w tygodniu. W międzyczasie pracował z rodzi-
ną według wskazówek logopedy.

Aktualny stan zdrowia K. jest dobry i pozwala na dalszą wie-
lokierunkową rehabilitację.

I konsultacja logopedyczna (04.2009)

Pierwsze badanie logopedyczne K. miało miejsce w kwietniu 
2009 roku, kilkanaście dni po wystąpieniu nagłych zaburzeń mo-
wy. W tym czasie pacjent nie potrafił samodzielnie się poruszać, 
był wożony w wózku inwalidzkim. Niedowład prawej ręki unie-
możliwiał mu komunikację alternatywną za jej pomocą. W bada-
niu logopedycznym wykorzystano analizę materiałów ze szpitala, 
obserwację oraz wybrane próby neuropsychologiczne dotyczące 
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sprawności językowych8, jak również materiały własne zebra-
ne w trakcie prowadzonych z chorym sesji diagnostyczno-tera-
peutycznych. Postępowanie diagnostyczne prowadzono według 
schematu: badanie sprawności narracyjnych i dialogowych oraz 
zautomatyzowanych ciągów słownych; badanie powtarzania, na-
zywania, rozumienia mowy; badanie czytania i pisma. Ze wzglę-
du na ograniczone możliwości pacjenta w całości zastosowano tyl-
ko niektóre próby, z innych wybrano materiał językowy.

Stwierdzono całkowity brak ekspresji (fonacja pojawiała się 
sporadycznie, w czasie śmiechu lub ziewania), stąd nie występo-
wało powtarzanie, nazywanie, opowiadanie. Ze względu na czę-
ściowo zachowane możliwości porozumiewania się za pomocą 
pisma niektóre z prób przeprowadzono z jego wykorzystaniem. 
Podczas dialogu mężczyzna utrzymywał kontakt wzrokowy 
i chętnie uczestniczył w interakcji, pisząc lewą ręką. Był zorien-
towany autopsychicznie (czyli świadomy tego, kim jest). Jego 
wypowiedzi pisemne były jednowyrazowe, niepełne, z błędami, 
często niezrozumiałe. Chory zauważał trudności w piśmie, jed-
nak nie potrafił ich skorygować. Próbował także komunikować 
się za pomocą rysunku (rys. 1.), kiedy nie mógł przypomnieć 
sobie nazwy, jednak robił to niedokładnie i nieczytelnie. K. miał 
także problemy techniczne – posługiwanie się lewą ręką wyni-
kało z konieczności i stanowiło dla niego nowe doświadczenie. 
Poproszony o pokaz stosował gesty niespecyficzne, nieczytel-
ne (najczęściej obrotowy ruch dłonią, najbliższy znaczeniu ‘coś 
w tym stylu, coś zbliżonego’).

Przykład:
L9: Co jadłeś na śniadanie?
K. nic nie mówi, niespokojnie patrzy na mnie, na mamę, ru-

sza dłonią, ale nie rozumiem przekazu. Rysuje. Domyślam się, 
że chodzi o kanapkę. Dzięki zmianom jego mimiki precyzujemy 
z mamą, że chodzi o bułkę.

L: Co jeszcze?
K. rysuje drugi obrazek, zupełnie już dla mnie nieczytelny. 

Mama też początkowo nie potrafi pomóc. W końcu domyśla się, 
że chodzi o jajecznicę.

8  J. Szumska, Metody badania afazji, Warszawa 1980, s. 20-57.
9  Literą L w całym tekście oznaczono wypowiedzi logopedy. Prezentowa-

ne są kursywą. Opis sytuacji przedstawiony jest prostą czcionką.
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Rys. 1. Próby komunikacji za pomocą rysunku, ilustracje: bułka, jajecznica
Źródło: badania własne

Przy próbach powtarzania, po kilku pokazach udała się arty-
kulacja samogłoski [a], inne głoski i sylaby pacjent zastępował 
dmuchaniem.

Obraz pisemnej komunikacji ze szpitala i tej prowadzonej 
w gabinecie, jak też następne próby badania ujawniły kolejne ob-
jawy afatyczne:
 	 przykłady notatek ze szpitala: pilot → pitt, potat; przyjechać → 

przybawe (w rozumieniu: ‘przybywać’); chleb → chepb; kieł-
basa → kipełbasa;

 	 przykłady notatek z dialogu z logopedą: sobota → Sobta; kwie-
cień → I < (elementy litery K pisane oddzielnie) Kow Kwieecin10;

 	 przykłady badania nazywania w sposób alternatywny, z wy-
korzystaniem pisma (rys. 2.).

10  Pisemne wypowiedzi pacjenta prezentowane są z zachowaniem wpro-
wadzanych przez niego poprawek, także skreśleń, jak w wyrazach ‘kiełbasa’ 
i ‘kwiecień’.
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Rys. 2. Przykłady nazywania z wykorzystaniem pisma
Źródło: badania własne
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W badaniu rozumienia pacjent wykonywał tylko nieliczne 
słowne polecenia proste, niewymagające orientacji w przestrze-
ni. Korzystał przede wszystkim z kontekstu sytuacyjnego.

Poproszony o wskazywanie części ciała i twarzy dobrze wy-
konywał zadania na sobie, natomiast na ilustracji mylił lewą 
i prawą stronę. Dodatkowo, nie zawsze rozróżniał liczbę poje-
dynczą i mnogą (np. oko-oczy).

W trakcie badania umiejętności związanych z czytaniem pra-
widłowo wskazał zdecydowaną większość liter, globalnie rozpo-
znał większość pojedynczych wyrazów. Pracował powoli, często 
wymagał powtórzenia wzorca litery. Błędy dotyczyły liter wzro-
kowo podobnych, jeden raz wystąpiła perseweracja. Nie potrafił 
samodzielnie przeczytać i nie rozumiał czytanych mu zdań. Czę-
ściowo odnalazł błędy literowe w pojedynczych wyrazach.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono głębo-
ką afazję mieszaną, głównie ruchową (brak ekspresji, częściowo 
zachowana umiejętność pisania, aleksja, przy dość dobrze za-
chowanym biernym czytaniu globalnym; zaburzone rozumienie 
logiczno-gramatycznej konstrukcji zdania oraz pojęć przestrzen-
nych). Dodatkowo zaobserwowano silną apraksję, zarówno oral-
ną, jak i rąk oraz niewielkie problemy w odtwarzaniu struktur 
rytmicznych11.

Wytwory na piśmie dały więcej informacji na temat istoty zja-
wisk językowych. Na podanych przykładach widać liczne para- 
i syntagmatyczne zaburzenia struktury wyrazu (m.in. zjawiska 
skomplikowane [złożone] lub bardziej czytelne elizje, parafazje 
głoskowe, poszukiwanie prawidłowego wzorca nazwy, perse-
weracje literowe), rzadziej mechaniczne kontynuowanie wyrazu 
(tu: zamiata → zamian…, samodzielnie skorygowane na: zamian-
ta po kontroli wizualnej), czy parafazje wyrazowe (tu: przyjechać 
→ przybywać)12. Widoczne są także problemy mnestyczne – nie-
których nazw pacjent nie jest w stanie sobie przypomnieć, choć 
częściowo aktualizuje wiedzę o danym pojęciu.

Należy też pamiętać, że niektóre z obserwowanych objawów 
wynikają z działania zmian ogólnomózgowych, gdyż pacjent 

11  Por. W. Łucki, Zestaw prób do badania procesów poznawczych pacjentów 
z uszkodzeniami mózgu, Warszawa 1993, s. 14.

12  Typy zaburzeń struktury wyrazu podaję za: J. T. Kania, Dezintegracja sys-
temu fonologicznego w afazji (na materiale języka polskiego), w: Prace Językoznawcze, 
v. 82, Warszawa-Kraków-Gdańsk-Wrocław 1976, s. 25-82.
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znajdował się nadal w stanie ostrym. Kontrolny MR, który wyka-
zał zmiany także w obrębie innych płatów (nie tylko czołowego), 
tłumaczy występowanie objawów afazji czuciowej.

I etap terapii

Na planowanie terapii wpływ ma co najmniej kilka czynni-
ków. Oczywiście najważniejsze miejsce zajmuje diagnoza, gdyż 
to ona nadaje ogólny kierunek działaniom usprawniającym. Jed-
nak dobór szczegółowych celów, metod i technik działań logope-
dycznych, psychologicznych i pedagogicznych uzależniony jest 
m.in. od czasu, jakim dysponuje logopeda, współpracy rodziny, 
ogólnego stanu zdrowia pacjenta, rokowań dotyczących choro-
by, a nawet (i to zapewne w dużym stopniu) od kompetencji za-
wodowych terapeuty.

Pomocna w planowaniu pracy jest tzw. diagnoza pozytywna, 
która określa zachowane umiejętności pacjenta. Zwrócenie uwa-
gi na jego „mocne strony” pozwala też spojrzeć na terapię z inne-
go punktu widzenia, a w pacjencie dojrzeć osobę, a nie chorobę, 
co rzutuje na cały przebieg terapii.

K. miał zachowane w znacznym stopniu: znajomość liter, od-
twarzanie rytmu, prawidłowy oddech dla mowy, sprawność ar-
tykulatorów, czytanie globalne, słuch fonemowy. Miał też moż-
liwość pisania lewą ręką. Stan percepcji wzrokowej pozwalał 
na stosowanie różnorodnych, ogólnodostępnych pomocy wizu-
alnych. Pacjent dążył do kontaktu i nie poddawał się. A dzięki 
zaangażowaniu i współpracy rodziny realizował program terapii 
także poza gabinetem.

Praca w klinice rehabilitacyjnej także ma swoją określoną 
specyfikę. Dzięki współpracy wielu specjalistów (m.in. fizjote-
rapeutów i neuropsychologa) możliwa jest praca zespołowa, co 
owocuje wspólnymi konsultacjami i możliwością przeniesienia 
oddziaływań logopedycznych na teren innych aktywności. Jed-
nak terapia ograniczona jest czasowo. Najczęściej trwa cztery ty-
godnie (turnus). Liczba godzin w tygodniu dobierana jest indy-
widualnie. Ze względu na podane ramy czasowe i krótki okres 
pracy specjalisty ważne miejsce w terapii zajmuje pedagogizacja 
rodziny. Opiekun uczestniczy w zajęciach jako obserwator i jest 
zaznajamiany nie tylko z tematem, ale także z celem i techniką 
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ćwiczeń. W pokoju kontroluje „pracę domową” pacjenta, co ro-
dzi w nim pytania i pozwala pogłębić znajomość tematu. Na ko-
niec turnusu logopeda przekazuje opiekunowi wskazówki, mają-
ce na celu ułatwienie i doskonalenie komunikacji w domu.

Jako nadrzędny cel terapii K. określono pracę nad ekspresją. 
Zastosowano różnorodne, werbalne i niewerbalne ćwiczenia roz-
hamowania mowy ustnej, a także ćwiczenia biernej aktualizacji 
nazw z wykorzystaniem pisma oraz praksji.

Wśród niewerbalnych metod zmierzających do rozhamowa-
nia mowy głównie skupiono się na klasyfikowaniu podpisanych 
(posiadających etykietę z drukowanych wielkich liter) rysun-
ków, według różnorodnych kryteriów. Zadanie łączyło w sobie 
kilka elementów zmierzających do maksymalnego angażowania 
różnych obszarów mózgu. Przy wykonywaniu operacji myślo-
wej K. aktualizował wiedzę o obiekcie (pojęcie), w tym czasie je-
go uwaga odwracana była od trudności w ekspresji. Jednocześnie 
pacjent był angażowany w działania dotyczące różnych modal-
ności i różnych poziomów przetwarzania informacji. W tym sa-
mym czasie wykorzystywano sposoby naturalne: oglądanie ob-
razu i etykiety, odsłuchiwanie prawidłowego brzmienia nazwy 
wypowiadanej przez logopedę, a także techniki terapeutyczne: 
wykorzystanie ruchu i prozodii (np. wystukiwanie rytmu), ob-
serwacja ust mówiącego terapeuty, układanie podpisu z liter. 
Zadania świetnie nadawały się do ćwiczenia rozumienia komu-
nikatów werbalnych (wykonywanie poleceń), a także utrwalania 
biernej aktualizacji nazw poprzez wielokrotne przepisywanie 
etykiety i rysowanie/uzupełnianie obiektu.

Do pracy nad ekspresją wprowadzono także metody wer-
balne: poruszanie ważkich tematów (w celu wywołania słownej 
reakcji emocjonalnej), świadomego wywołania i kierowania fo-
nacją poprzez wykorzystanie śpiewu oraz ciągów zautomatyzo-
wanych z angażowaniem ruchu ręki. Te ostatnie nie przyniosły 
efektu. Dla K. okazało się łatwiejsze naśladowanie niektórych 
samogłosek. I tu znowu – podobnie jak przy aktualizacji pojęć –  
kładziony był nacisk na angażowanie licznych obszarów mó-
zgu poprzez równoczesny przepływ wielu bodźców. Pacjent 
obserwował literę, schematyczny, graficzny obraz układu arty-
kulatorów, wyrazisty obraz twarzy terapeuty, kontrolował dło-
nią otwarcie ust, starał się naśladować gesty pomocnicze, słu-
chał brzmienia głoski mówionej przez logopedę, zapisywał jej  



394 Danuta Karaś

graficzny obraz. Jednak w odróżnieniu od wcześniejszego zada-
nia – gdzie nie wymagano aktywnego nazywania (choć mogło 
się ono pojawiać automatycznie) – efektem miała być świadoma 
ekspresja. Później, przy mniejszych problemach przestrzennych, 
wprowadzono także lustro.

Ze względu na zaangażowanie pacjenta w ćwiczenia bezpo-
średniej aktualizacji głosek, prowadzono także ćwiczenia praksji 
oralnej i dłoni. Obydwa rodzaje tych ćwiczeń najczęściej nie są na 
tak wczesnym etapie akceptowane przez osoby z afazją i włącza-
nie ich do programu pracy wiąże się z ryzykiem zrażenia pacjen-
ta do ćwiczeń. K. podejmował próby z dobrym efektem.

W trakcie kilku raptem spotkań pojawiła się świadoma wo-
kalizacja i polepszyła praksja oralna. Jednak, ze względu na ob-
serwowane pogorszenie stanu zdrowia pacjenta (narastające bóle 
głowy), terapia została szybko przerwana, a K. trafił do szpitala.

II, III konsultacja logopedyczna (05.2009; 09.2009)

K. powrócił do kliniki pod koniec maja 2009 roku, po kolejnym 
zabiegu operacyjnym (po wspomnianej wcześniej lewostronnej 
kraniektomii czołowo-ciemieniowej). W porównaniu ze stanem 
mowy z kwietnia tego samego roku odnotowano znaczącą po-
prawę. W kwietniu uzyskano świadomą wokalizację i podjęto 
próby aktualizacji kilku samogłosek ustnych. Teraz natomiast 
pojawiły się fragmenty słów i artykulacja wielu głosek, umożli-
wiające ocenę ekspresji.

Sprawności dialogowe okazały się słabe, mówienie odbywało 
się z ogromnym wysiłkiem i było skandowane. Pacjent prawidło-
wo realizował kilka leksemów rzeczownikowych dotyczących 
swojej osoby i rodziny, ale nawet te nazwy wypowiadał niepłyn-
nie. Inne jego wypowiedzi także były krótkie, jednowyrazowe, 
niepełne. Występowały liczne i długie pauzy, poszukiwanie pra-
widłowej artykulacji. Ze względu na głębokość zaburzeń samo-
dzielna realizacja opowiadania i opisu nie były dla pacjenta do-
stępne, stąd przybrały formę dialogu.

K13: Pani mdzie…yyy dzie…yyy… w… ci… y… pani dzie w
L: Idzie?
13  Wypowiedzi ustne K. w całym tekście prezentowane są kursywą. Dodat-

kowe uwagi i opisy jego zachowań przedstawione są prostą czcionką.
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K. potakuje głową: F sprekt spre
L: Na? K. patrzy na mnie, nie rozumie, co mam na myśli.
L: Na spacer? O to chodziło? K. pokazuje palcem psa.
L: Z psem.
K: W… no.
L: Popatrz na mnie: z psem14.
K: F pcem. Wraca do ilustracji. Yyy omok ykcie chłopiec yyy 

na yyy (układa wargi w [p] i wypuszcza niemo powietrze) yyy 
naaa… Patrzy na mnie z prośbą.

L: O co ci chodziło? Pokazuje odpowiedni fragment ilustracji.
L: Na wys…
K: – tawie cf.toją… (kilka dodatkowych, niemych układów 

warg) sta-batfih
L: Acha! Popatrz na mnie: za-baw-ki.
K: …aa- batf (poszukiwanie układu ust) za-bat-ki. Wraca do 

ilustracji. Yyy kar kar-dhiar-nia15… (iy)n(iy)… yyy f… au-to… 
Wydyma usta… yyy po-szy- ([p] nieme) czy16…

L: Spożywczy K. nie podnosi głowy, nie odpowiada. Konty-
nuuje swój tok myśli.

K: Yyy… k.terek yyy te-le- ([p] nieme) fą
L: Brawo! Telefon, a dokładnie budka telefoniczna. Podnosi głowę.
K: Putka… Przeczy głową, że już nic więcej nie ma do powiedzenia.
L: To wszystko, tak? K. potakuje.
Można zauważyć, że do wcześniej opisanych, widocznych 

w piśmie, zaburzeń w operowaniu elementami systemu fonolo-
gicznego, dołączyły się objawy widoczne w mowie artykułowa-
nej. Były to z jednej strony uproszczenia grup spółgłoskowych, 
z drugiej liczne epentezy, a także metatezy i deformacje (tu: kon-
taminacja iy, oraz brak precyzji ruchu o zmiennym nasileniu). 
Patrząc z perspektywy czasu – wcześniej K. nie mógł odtworzyć 
żadnego śladu pamięciowego ruchów artykulacyjnych – teraz 
zmiany zmierzały w kierunku poszukiwania właściwej artyku-
lacji. Na razie były to głównie zjawiska skomplikowane, które 
„należy rozpatrywać jako nieudane próby wywołania jakiegoś 

14  Element pracy terapeutycznej – próby wspólnego powtarzania nazwy, 
odczytywania jej z ust terapeuty.

15  Na ilustracji budynek jest podpisany. Artykulacja jest przykładem gło-
śnego czytania.

16  Artykulacja jest przykładem głośnego czytania.
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wyrazu”17. Widać, że pacjent nie potrafił ich sam zaktualizować, 
nawet poprzez powtarzanie lub czytanie.

Model składniowy, jaki był zamierzeniem K., w trakcie opisu 
ilustracji można przedstawić następująco:

Pani idzie (z psem). Obok idzie chłopiec. Na (wystawie) stoją 
(zabawki). (Kawiarnia), auto, (spożywczy), telefon.

A oto inny model, obrazujący próby opowiadania przez pa-
cjenta historyjki obrazkowej18.

Auto jedzie do lasu. Ścina pan (drzewo), pakuje je na (auto) 
i wyjeżdża z lasu. 

Widać tutaj zaburzenia składni: agramatyzmy (porzucenie 
struktury zdaniowej na rzecz wyliczeń leksemów w mianowni-
ku) i metatezę. Jednak są one niewspółmiernie małe do zaburzeń 
systemu fonologicznego, które uniemożliwiają pacjentowi reali-
zowanie komunikacyjnych potrzeb. Tekst jest zrozumiały dla od-
biorcy wyłącznie dzięki kodowi niewerbalnemu. Zarówno języ-
kowy, jak i prajęzykowy kod19 są zaburzone w stopniu głębokim. 
Dla zobrazowania sytuacji leksemy zaktualizowane prawidłowo 
zaznaczone są tłustym drukiem. Struktura innych jest mocno 
zmieniona, zrozumiała tylko dzięki staraniom odbiorcy, a nawet 
wymagająca dodatkowych, wskazujących gestów nadawcy (lek-
semy w nawiasach). W zależności od umiejętności i zaangażowa-
nia odbiorcy granica między ostatnimi dwiema grupami może 
być płynna. Dodatkową przeszkodą są zaburzenia suprasegmen-
talnych składników mowy. Na przykład patologiczne pauzy 
przyciemniają pauzy właściwe zwiastujące koniec zestrojów ak-
centowanych. Spowolniona jest także realizacja segmentów. Cał-
kowity czas pierwszego dialogu wyniósł 2 min. 40 s., a drugiego  
1 min. 23 s. (przy możliwej kilkunastosekundowej realizacji).

Zatem pojawiła się nowa forma komunikacji językowej wer-
balnej, jednak za jej pomocą K. nie mógł jeszcze realizować kom-
petencji komunikacyjnych. Zaczął budować teksty mówione, ale 
były to jeszcze nieteksty, czyli „zachowania o całkowitej dominacji  
komunikacji pozasłownej, jak również wypowiedzi budowane 

17  J.T. Kania, Dezintegracja systemu fonologicznego w afazji (na materiale języka 
polskiego), dz. cyt., s. 81.

18  W. Łucki, Zestaw prób do badania procesów poznawczych pacjentów z uszkodzeniem 
mózgu, dz. cyt., s. 96, 96a.

19  J. Panasiuk, Zaburzenia czynności czytania i pisania w afazji w perspektywie 
teorii interakcji, „Logopedia” 2007, nr 34, s. 199.
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przy użyciu znaków i reguł języka, ale których substancjalne, 
gramatyczne, semantyczne i pragmatyczne uporządkowanie nie 
daje możliwości zdekodowania intencji nadawcy”20.

Nadal utrzymywały się w mowie problemy mnestyczne,  
a w dodatkowych badaniach – przestrzenne. Znacznie polepszy-
ła się praksja oralna.

Posługując się łuriowską klasyfikacją afazji, objawy zaobser-
wowane w podanym przypadku można określić jako nadal głę-
boką afazję kinestetyczno-semantyczną, choć występują również 
symptomy afazji kinetycznej.

Diagnozę potwierdziły obserwacje przeprowadzone po waka-
cjach. W porównaniu do stanu mowy z maja br. odnotowano dal-
szą poprawę, głównie w zakresie słownika i rozumienia złożono-
ści wypowiedzi. Nadal dominowały liczne zaburzenia struktury 
wyrazu, choć zaobserwowano pozytywne zmiany w realizowa-
niu ruchowych wzorców słów. W trakcie wrześniowego bada-
nia odnotowano mniej zjawisk skomplikowanych. Poszukiwania 
często zakończone były sukcesem. Parafazje głoskowe charak-
teryzowały się większym podobieństwem w zakresie cech dys-
tynktywnych (głównie minimalne odkształcenia). Dominowały 
zaburzenia dźwięczności, liczniej prezentowane przez ubezdź-
więcznienia niż nadmierną dźwięczność. Zaobserwowano na-
wet całkowity brak ekspresji dźwięcznych głosek wybuchowych 
w nagłosie. Problematyczne były też realizacje opozycji [l]-[r] 
i [k, g]-[t, d] (tu: w odniesieniu do grup spółgłoskowych) i inne, 
choć w mniejszym zakresie. Ponownie wykonano badanie słu-
chu fonemowego i uzyskano wynik prawidłowy.

Kolejne etapy terapii

Pojawiły się wątpliwości dotyczące następnego kroku te-
rapeutycznego. Czy pacjent był na niego gotowy? Zdecydo-
wanie widać było, że na wymaganie prawidłowego, aktywne-
go nazywania jest jeszcze za wcześnie. Zachowania werbalne 
wymagały od pacjenta wielkiej energii i nie przynosiły efektu  
komunikacyjnego. K. męczył się także w trakcie powtarzania, 
częściowo go unikał. Ciągi zautomatyzowane w tym przypad-
ku nadal nie były dobrą drogą – nie było dużej różnicy między 

20  Tamże, s. 204.
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artykulacją ciągów, a mówieniem od siebie. Także czytanie nie 
przynosiło pacjentowi ulgi.

Kontynuowano program, jednak delikatnie podniesiono po-
ziom wymagań. W trakcie ćwiczeń (w tym wielopłaszczyznowej 
aktualizacji pojęć) pacjent był zachęcany do powtarzania niektó-
rych leksemów – łatwych, ale znaczących jednostek. Podobnie 
jak wcześniej dostawał (w miarę możliwości) komplet pomocy 
dydaktycznych. Był angażowany sensomotorycznie do przetwa-
rzania informacji na różnych jej poziomach. W celu zmniejsza-
nia deficytów pamięci słownej wykorzystano materiał obrazo-
wy, a dla usprawnienia orientacji manipulowano przedmiotami  
w realnej przestrzeni. Aspekt wiedzy związanej z danym obiek-
tem był realizowany, podobnie jak gramatyka, poprzez wyko-
rzystanie w terapii prostych zdań (na razie bez lub z minimalny-
mi wymaganiami ekspresji). Rodzinę poproszono o podawanie 
pacjentowi prostych komunikatów werbalnych na temat aktual-
nie wykonywanych przez niego czynności.

Podobnie, jak miesiąc wcześniej – terapia została dość szybko 
i nagle przerwana z powodu wskazań medycznych. Ze względu 
na ogólne osłabienie i brak odporności pacjent w okresie waka-
cyjnym odbywał zajęcia logopedyczne w domu.

We wrześniu kontynuowano pracę nad usprawnianiem mo-
wy w klinice. Skupiono się na dalszym przywracaniu aktywnego 
słownika, zwiększając wymagania dotyczące ekspresji i analizy/
syntezy sylabowej. Zwrócono uwagę na prozodię, ćwicząc jej ele-
menty na wypracowanym materiale (akcent wyrazowy, zdanio-
wy, rytm i intonację). Ze względu na częste ubezdźwięcznianie 
fonemów i brak w ekspresji dźwięcznych głosek wybuchowych 
w nagłosie wyrazów zdecydowano się także na wzmocnienie 
omawianej opozycji i wypracowanie brakujących schematów ar-
tykulacyjnych. Dzięki poprawie rozumienia opracowywanych 
treści można było wprowadzić do pracy materiał nonsensowny –  
sylaby otwarte i logotomy.

Czytanie tekstów ogólnodostępnych nadal określono jako 
zbyt trudne dla K. Nie było pomocne, nie przynosiło satysfak-
cjonujących efektów, a dodatkowo frustrowało pacjenta. Dlatego 
posłużono się metodą 18 struktur wyrazowych21 – zaczynając od 

21  E. Kujawa, M. Kurzyna, Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994.



399Yyy omok ykcie chłopiec – diagnoza i terapia afazji ruchowej

I – do ćwiczenia głośnego czytania, nadal z kontrolą logopedy.  
II strukturę opuszczono ze względu na długość wyrazów.

Metoda ta ma kilka zalet: materiał jest stopniowany pod 
względem złożoności w budowie sylab. Pierwsza struktura to 
wyrazy zbudowane z 2 sylab otwartych. Metoda zawiera goto-
we zestawy pomocy, a przede wszystkim zestawy zdań. Pacjent 
czytał je i powtarzał, ćwicząc pamięć i aktualizując związki skła-
dniowe. Na bazie tak dobranych zdań prowadzono ćwiczenia re-
gulujące prozodyczny wzorzec mówienia, wykorzystując waha-
dłowe lub pulsacyjne ruchy ręki.

W październiku czas pracy przeznaczono głównie na popra-
wę aktualizacji głosek, przede wszystkim w zakresie dalszego 
różnicowania opozycji dźwięczności i głosek [l]-[r] oraz arty-
kulacji wybranych grup spółgłoskowych. Stosowano zasady 
z wcześniejszego okresu terapii, uwzględniając dodatkowo dy-
chotomiczny charakter opozycji głoskowych. Właśnie ze wzglę-
du na występowanie różnych opozycyjnych par w stosunku do 
określonej głoski – prezentowane były pacjentowi różne schema-
ty artykulacyjne.

Ze względu na dynamikę zmian w afazji (wypracowane ele-
menty pozwalały pacjentowi na tworzenie dłuższego tekstu, wy-
magającego jednak korekcji) do poprzednio wymienionych grup 
ćwiczeniowych dołączono także pracę nad strukturą zdania.

Konsultacja logopedyczna (12.2009.), Weryfikacja programu

W grudniu przeprowadzono powtórną kompleksową diagno-
stykę, której celem było nie tylko sprawdzenie postępów, ale tak-
że weryfikacja programu pracy. Wykorzystano wybrane próby 
J. Szumskiej22, W. Łuckiego23 i Token Test24, a także analizę tekstów 
pacjenta.

22  J. Szumska, Metody badania afazji, dz. cyt., 20-57.
23  W. Łucki, Zestaw prób do badania procesów poznawczych pacjentów z uszko-

dzeniem mózgu, dz. cyt. 
24  Token Test, skonstruowany przez E. De Renzi i L.A. Vignolo w 1962 r., 

aktualnie istniejący w kilku wersjach, „służy do wykrywania nawet niewielkich 
zaburzeń rozumienia ustnych wypowiedzi językowych u pacjentów z uszko-
dzeniami mózgu (za: M. Kościesza, Wartość diagnostyczna „Token Testu” w bada-
niu zaburzeń afatycznych, s. 71). 
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K. był zorientowany w miejscu i czasie. Podejmował dialog, 
a nawet, choć rzadko, inicjował go, nawiązując do przeżyć osobi-
stych. W mowie spontanicznej wykorzystywał nadal pojedyncze 
wyrazy, ale też często budował różnorodne zdania. Najczęściej 
były to wypowiedzenia pojedyncze o różnej liczbie składników. 
Teksty złożone K. starał się budować przy okazji zadań wymaga-
jących opisu lub opowiadania na zadany temat. Przykłady:

1. L: Co jadłeś na śniadanie?
K: Pieroszki, zupe grochowe (w rozumieniu: „grochówę”). 

A na śnia-danie …zjaguk-dłem dwie kromki gleba z … paszte-
tem i … kromke scheba sserem… yy… kniektopionym!... twaro-
-szkiem.

2. L: Opowiedz, co się tutaj dzieje.
K: Rzucają sie śpniehszkami, lepią bałwana, zjeżndżają na 

nartach… dziwne, bo tu jest yliściaste drz(ey)ło. yy. Śmieje się. 
Ogólnie cie bawiom f śnigu… no.

L: To wszystko? K. potakuje głową.

3. L: Co możesz powiedzieć o tej ilustracji?
K: Piersze, co mi sie rzuciło w oczy to konduktoR zy lizakiem, 

druge yy… pokcionk? cssegar bi. tyka tfunastą yy tfadzieścia… 
Ludzie…yyy… sz… yy

L: Co chcesz powiedzieć?
K: że cie ludzie śpieszą do pociągu. Pociąg oktjeżgdża.
L: A z lewej strony? Widzisz tą sytuację?
K: Mama wysyła na podRŻRuż małego synka.
L: To wszystko? Potakuje.

4. K: Y jest chointka i pies, kot…yyy…s yy są prezenty pot 
yy choinką. Jest pies, kot… mmm yyy… potraw(iy) wig(iy)lijne 
yyy… Mikaụaj rzaj zajłrzał do śr. okna, co sie dzieje…ś..yy. sześć 
osób siedzi przy stole, ale jest jedno miejsce wiencej – dla…yy 
gościa… No.

5. L: Co się tutaj dzieje?
K25: Że pan idzie do apteki, do sklepu i sobie kupuje płyn na 
25  Tekst prezentowany bez zaburzeń struktury wyrazu (materiał: W. Łuc-

ki, Zestaw prób do badania procesów poznawczych pacjentów z uszkodzeniem mózgu, 
dz. cyt., 97,97a). 
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porost włosów i kładzie się spać, a rano zauważa różnicę między 
łysą glacą, a… I niełysą. Daje sobie więcej tego płynu na porost 
włosów i… Stale rosną, aż do pasa. I nagle się budzi…

L: Jaki?
K: Szczęśliwy.
L: A dlaczego szczęśliwy?
K: Bo to był tylko sen.

Teksty charakteryzowały się różnym stopniem złożoności, 
wszystkie natomiast można było określić wspólnym mianem 
tekstów patologicznych, „czyli wypowiedzi, w których języko-
wo kodowana intencja, pomimo patologicznej (…) realizacji, jest 
czytelna”26. Ze względu na objawy z poziomu systemu fonolo-
gicznego wszystkie były zaburzone pod względem spójności 
gramatycznej. Część z nich charakteryzowała się brakiem spójno-
ści semantycznej. Mimo swojej niedoskonałości teksty mówione 
stały się wiodącą formą komunikacji K. Niejasności z nich wyni-
kające także można było doprecyzować ustnie.

Możliwość budowania rozwiniętych tekstów ukazała też wię-
cej trudności w myśleniu (np. konkretyzację, trudności z abstra-
howaniem, uogólnianiem).

Dominowały problemy składniowe. W mowie pacjenta często 
brakowało elementów zdania (np. podmiotu), rzadziej występo-
wała ich metateza. Wraz z długością wypowiedzenia budowane-
go przez K. rosły jego trudności z uporządkowaniem i objęciem 
uwagą wszystkich elementów. Brakowało wskaźników nawią-
zania, pojawiały się błędy we wskaźnikach zespolenia (np. po-
nieważ → stwierdzam tak, iż jest ryba). Rzadkość użycia intonacji 
opadającej powodowała, że intencja zbudowania kilku wypowie-
dzeń prostych była błędnie rozumiana jako wypowiedzenie wie-
lokrotnie złożone. Problem dotyczył szerszego aspektu – gdyż 
w tekście pacjenta niejednokrotnie brakowało dłuższych jedno-
stek, mających znaczenie dla logicznego odbioru tekstu.

Zaburzony był program tekstu złożonego, m.in. struktura 
temat: remat. Opuszczenia nie miały charakteru elipsy, ale pa-
tologicznego braku, a powtórzenia konstrukcji były najczęściej 
dosłowne, co powodowało ubóstwo semantyczne tekstu. Innym 

26  J. Panasiuk, Zaburzenia czynności czytania i pisania w afazji w perspektywie 
teorii interakcji, dz. cyt., s. 204.

Studia z logopedii – 26
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tego przykładem może być zdanie spontaniczne z połowy grud-
nia – jeden z pierwszych tego typu tekstów.

K27: Nie mogę się nacieszyć telefonem, bo się strasznie ucieszy-
ła na widok tego samego, ale to strasznie. No masakra.

W powtarzaniu wystąpiły zaburzenia struktury fonologicz-
nej. W łatwych próbach błędy były sporadyczne, natomiast na-
śladownictwo długich wyrazów i zdań sprawiało pacjentowi 
liczne, często złożone problemy. Dodatkowo zaobserwowano 
zmniejszony zakres powtarzania serii. Przykłady:

kwalifikacja → fa… ksfa… ka-li-fi-ka-cja; klasyfikacja → kla-sy-
-fi-ka-sja; trzepaczka → ([m] nieme) trze-pa-kczka; sublokator → 
su-pro-ka-tol;

Także w próbie nazywania widoczne były dwa typy proble-
mów: fonetyczno-fonologiczny i mniej zarysowany, ale jednak 
widoczny – mnestyczny. K. potrzebował więcej czasu na przypo-
mnienie sobie nazw, raz także jako pierwszą podał obcojęzycz-
ną. Trzeba podkreślić, że wiele nazw zaktualizował prawidłowo. 
Przykłady błędów:

kot → Podaje nazwę angielską, śmieje się, dodaje polską; lam-
pa → m-lampa; widelec → fidelec; krzesło → krz(ey)sło; gra na 
skrzypcach → kra na … sk-skrzyp-cach; grają w szachy → granią 
fszachy; strzela → yy… schs-tszela;

Podobne zniekształcenia wystąpiły w dłuższych tekstach 
(przykłady 1, 2, 3, 4). Mimo iż pojawiały się w każdej z prób 
wymagających ekspresji – przestały być zaburzeniem dominu-
jącym. Stopień zaburzeń zmniejszył się ilościowo i jakościowo, 
co pozwoliło na dość spokojną (pozbawioną nadmiernej frustra-
cji) realizację potrzeb komunikacyjnych. Utrzymały się zarówno 
zmiany para-, jak i syntagmatyczne. Dominowały parafazje gło-
skowe spełniające zasadę minimalnej różnicy, a także epentezy –  
będące wyrazem zarówno poszukiwania prawidłowego wzor-
ca kinestetycznego, jak i linearnego porządku. Występowały też 
uproszczenia grup spółgłoskowych i perseweracje. Czyste i po-
zbawione autokorekty metatezy pojawiały się u pacjenta rzadko. 
W zakresie zjawisk asymilacji i dysymilacji zauważono tendencję 
do rozpodobnień w kolejnych sylabach identycznych wokalicz-
nie, a upodobnienia w sylabach pod tym względem różnych.

27  Tekst prezentowany bez zaburzeń struktury wyrazu. 
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Występowanie epentez ukazało (jak poprzednio) zasadniczą 
różnicę między tekstem pisanym a mówionym. Brak wstawek 
w piśmie sugerowałby ich kinestetyczny charakter.

Zaobserwowano poprawę płynności mowy. Skandowanie 
zastąpiło nieznaczne przedłużenie artykulacji samogłosek w sy-
labach. Pojawiły się (nieliczne jeszcze) automatyczne realizacje 
niektórych leksemów i wypowiedzi nacechowane emocjonalnie. 
Tempo, choć nadal wolne, pozwalało na satysfakcjonującą roz-
mowę (np. realizacja całego dialogu 1. trwała 54 s., a 5. – 1 min. 
45 s.). Jako wtórny efekt trudności prozodycznych pojawiło się 
zastępowanie intonacji opadającej segmentalną jednostką zna-
czeniową: kropka, już. Utrzymywały się zaburzenie rytmu, m.in. 
w wyniku pauz, embołofrazji czy rewizji.

Obserwacja spontanicznych wypowiedzi pacjenta dała szer-
szy obraz zaburzeń amnestycznych w nazywaniu. W zastępstwie 
właściwego leksemu występowały m.in.: zaprzeczenia (twaróg → 
ser nietopiony), wyrazy obcojęzyczne (j. angielski), wyrażenia 
kolokwialne (byczymy się, glaca) i typowe parafazje wyrazowe 
(wskazuje dwunastą → tyka dwunastą). Wielokrotnie w rewi-
zjach można było doszukać się wcześniejszej kontaminacji (np. 
ża-jedzenie = żarcie, jedzenie).

Pacjent rozumiał polecenia proste, złożone i konstrukcje gra-
matyczne zawarte w próbach J. Szumskiej. Jednak badania we-
dług prób W. Łuckiego wykazały nieliczne błędy w zakresie 
zadań dotyczących przestrzeni i konstrukcji fleksyjnych. Zabu-
rzenia w rozumieniu struktur gramatycznych potwierdziły też 
zadania z Token Testu. Analiza błędów wskazywała na perse-
weracje, ale też śladowe problemy w rozumieniu. Obserwacje 
w trakcie pracy potwierdziły podejrzenia: K. miał niewielkie 
trudności z rozumieniem złożonych konstrukcji logiczno-gra-
matycznych i przestrzennych (np. rozróżnieniem znaczenia nie-
których czasowników zbudowanych w oparciu o przyimkowe 
morfemy słowotwórcze28). Trudności dominowały w samodziel-
nym budowaniu konstrukcji. Zaobserwowano pojedyncze błę-
dy w budowaniu dość prostych wyrażeń przyimkowych, częst-
sze w złożonych konstrukcjach. Problemy z odmianą leksemów 
ujawniały się w sztucznie dobranych zadaniach terapeutycz-
nych, przy braku zaburzeń fleksji w mowie spontanicznej.

28  J. Strutyński, Gramatyka polska, Kraków 1999, s. 127.
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K. czytał powoli, ale bezbłędnie litery i wyrazy występujące 
w próbie, podawał błędy literowe w pojedynczych wyrazach. Za-
burzenia pojawiały się dopiero przy czytaniu dłuższych, trudniej-
szych wyrazów oraz zdań. Rozumiał pojedyncze zdania, ale nie 
potrafił swoimi słowami uogólnić zdania ani opowiedzieć prze-
czytanego tekstu (powielał przeczytaną konstrukcję, gubił sche-
mat zdaniowy). Proszony o samodzielne napisanie zdania po dłu-
gim czasie podał fragment wyuczony z zestawu artykulacyjnego.

Proste próby z użyciem pisma nie wykazały bezpośrednio 
trudności fonologicznych, jednak wraz z podnoszeniem poziomu 
trudności i długości dyktowanego tekstu K. przeszedł stopniowo 
do wielkich, drukowanych liter, ułatwiając sobie w ten sposób 
kontrolę zapisu. Budowa samodzielnego tekstu o zadanej tema-
tyce pokazała liczne problemy pacjenta.

ŚWIĘTA W NASZYM DOMU
W NASZYM DOMU D29 W WIGILIĘ UBIERAMY CHOINKE, 

ZAZWYCZAJ NIC NIE JEMY W WIGILIĘ A30Ż DO KOLACJI. 
U NAS W DOMO PANUJE TEGO DNIA ŚWIATA ATOFERA.

I W KOŃCU PRZYAPJEMY DO I KOLACJJ KOLACJI.
MY NIE WLAM WKLADMY SIAKA POD OBUS OBRUS BO 

STÓL BYŁBY KRZYWY.
DZIELIMY SIĘ OPŁATKEM. I ZABERAMY SIĘ DO JEDNIA 

JEDZINIA. U NAS JEST RYBA PO GRECKU, SMAŻONY KARP, 
GAŁKI RYBE, RÓZE RÓŻNE RODZAJE ŚLEDZI. PO K KOLA-
CJI JEMY KLSI KLUSKI Z MAKIEM.

PO KOLACI MIKOŁAJ WSADZA PREZENY, A MY JE ROZ-
PAKOWUJEMY.

I SIĘ BYCZYMY.
TAK WYGLĄDAJĄ MOJE ŚWIETA.
Zadania dotyczące praksji autorstwa J. Szumskiej K. wykonał 

bezbłędnie. Popełniał jednak niewielkie błędy w zakresie praksji 
oralnej i ręki, pozy, dynamicznej i symbolicznej w innych pró-
bach (W. Łuckiego). Na przykład potrzebował kontroli wzroko-
wej do pokazu pewnych póz ręki, więcej czasu i prób do wyucze-
nia się układu dynamicznego.

29  Skreślenia to korekty samodzielnie wprowadzane przez pacjenta.
30  Pogrubioną czcionką zaznaczone są litery samodzielnie poprawiane 

przez pacjenta.
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Reasumując prezentowane wyniki, aktualny stopień afazji 
można określić jako lekki. Pacjent przezwycięża trudności w mo-
wie i coraz lepiej buduje teksty. Wraz ze zmniejszaniem się po-
ziomu zaburzeń kompetencji językowej obserwuje się zmiany 
w zakresie współzaburzonych wyższych czynności nerwowych. 
Ogromnej poprawie ulega m.in. leksja, co jest szansą dalszego 
doskonalenia wzorców w mówieniu.

Dalsza terapia logopedyczna K. powinna ujmować:
 	 kontynuację pracy nad strukturą prostego i złożonego zdania 

oraz programowanie rozwiniętej wypowiedzi;
 	 kontynuację pracy nad systemem fonetyczno-fonologicznym 

z wykorzystaniem dotychczasowych metod, a także głośnego 
czytania oraz analizy sylabowej i głoskowo-literowej zapisy-
wanych tekstów;

 	 kontynuację pracy nad słownikiem – wieloznacznością słowa 
i związkami semantycznymi.
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Celem artykułu jest opisanie doświadczeń z wielolet-
niej pracy logopedy z dzieckiem z mózgowym poraże-
niem dziecięcym. Moim głównym celem długotrwałego 
postępowania logopedycznego było usprawnianie kom-
petencji językowej poprzez stosowanie dużej liczby ćwi-
czeń terapeutycznych.

Od 1993 roku próbuję osiągnąć u dziecka z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym wiele celów logopedycz-
nych, takich jak np. rozumienie mowy poprzez nawią-
zywanie kontaktu w trakcie rozmowy, modyfikowanie 
oddechu, poszerzanie słownictwa, ćwiczenie prozodii 
mowy i wiele innych ćwiczeń logopedycznych.

Uzyskałam doskonałe rezultaty dzięki rodzicom 
dziecka, nauczycielom i wielu innym osobom pracują-
cym na rzecz przygotowania ludzi niepełnosprawnych 
do codziennego życia.

Terapia logopedyczna przyniosła rezultaty w posta-
ci zmniejszenia objawów zaburzeń oddechowo-fona-
cyjno-artykulacyjnych. Osiągnięto wiele pozytywnych 
efektów przy współudziale specjalistów, nauczycieli, jak 
również rodziców.

Benita Selegrat

Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy 

w Bytomiu

Zaburzenia  
mowy  
i możliwości  
jej usprawnienia  
u dzieci  
z mózgowym  
porażeniem  
dziecięcym
Studium przypadku

Streszczenie
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Historia choroby pacjenta

Ania M. urodziła się 14.04.1986 roku w rodzinie, której sytu-
acja ekonomiczna nie odbiegała od sytuacji większości polskich 
rodzin1. Ania jest trzecim dzieckiem Państwa M. Ciąża przebie-
gała prawidłowo, wyniki badań nie budziły zastrzeżeń. Kompli-
kacje wystąpiły przy porodzie, który, mimo iż odbył się o czasie, 
był porodem pośladkowym, wody płodowe odeszły wcześniej, 
matka rodziła siłami natury. Stan dziecka bezpośrednio po po-
rodzie był ciężki, co określono wg skali Apgar następująco: 
w pierwszej minucie Ania otrzymała 0 punktów, w trzeciej mi-
nucie 1 punkt, zaś w piątej minucie 6 punktów, co wskazywało 
na zamartwicę średniego stopnia.

Orzeczenie lekarskie brzmiało – porażenie okołoporodowe. 
Ciężar ciała dziecka po urodzeniu wynosił 3300 g, długość cia-

1  Prezentowana osoba korzystała z terapii logopedycznej prowadzonej 
przeze mnie. Zarówno pacjentka, jak i jej rodzina wyraziły zgodę na wykorzy-
stanie do celów naukowych wyników badań lekarskich oraz wyników przepro-
wadzonych badań logopedycznych.

Summary The aim of the sudy is the experience of many years 
of long time logopedic work with a child with cerebral 
palsy. My main therapeutical logopedic long-term aim 
(and result) was making language competence better 
through many therapeutical exercises.

Since 1993 I have tried to achieve therapeutical re-
sults in the child, having experienced birth palsy, many 
logopedic aims such as e.g.: speech understanding thro-
ugh getting in contact with the person in question, bre-
athing modification, vocabulary extension, changes in 
breathing, exercising prosodic features and many other 
therapeutical exercises.

The results are great, also thanks to child’s parents, 
teachers and many other people working in the range of 
making disabled people ready for everyday life.

Logopedic therapy has had its results in the range of 
increase in improving brearthing-phonatory-articulation 
disorders. There are many positive effects, involving 
Ania’s, the specialists’, her teachers’, as well as her pa-
rents’ cooperation.
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ła 56 cm, obwód głowy 36 cm, obwód klatki piersiowej 38 cm. 
W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia dziecko przez 
okres jednego miesiąca przebywało w inkubatorze. Lekarze nie 
dawali dziecku szansy na przeżycie. W trzecim miesiącu życia 
dziecko zostało wypisane z oddziału noworodkowego z rozpo-
znaniem mózgowego porażenia dziecięcego – niedowład spa-
styczny czterokończynowy.

Mimo tak trudnych rokowań rodzice z dużym zaangażowa-
niem i samozaparciem trzy razy w tygodniu jeździli do odległe-
go szpitala w Katowicach, gdzie rehabilitanci prowadzili rehabi-
litację metodą Bobathów. Celem wzmożenia efektów rehabilitacji 
dziecko było równocześnie ćwiczone w domu przez rehabilitan-
ta i masażystę. W związku z nieprawidłowym zapisem EEG oraz 
dwukrotnym wystąpieniem drgawek, które później już nigdy się 
nie powtórzyły, Ania pozostaje pod opieką lekarza neurologa.

Dzięki wczesnej rehabilitacji zmniejszono występujące przy-
kurcze w dłoniach i w nogach, zaś uczestniczenie od trzeciego 
roku życia w zajęciach hipoterapii dało nadzieję, że dziewczyn-
ka będzie chodzić. Na efekty trzeba było czekać cztery lata. Ania 
mając trzy i pół roku, zaczęła niepewnie siadać, a mając cztery 
i pół roku zaczęła chodzić. Do dzisiaj chód Ani jest niepewny 
bywa, że ma kłopoty z utrzymaniem równowagi. Już wówczas 
okazało się, że jest dzieckiem bardzo pogodnym i stale uśmiech-
niętym, które z ogromną motywacją i wytrwałością uczestniczy 
w zajęciach terapeutycznych. Zabiegi rehabilitacyjne, w tym tak-
że kąpiele solankowe i nauka pływania, pozwoliły uzyskać lep-
szy skutek rozluźnienia oraz uniknięcia operacji ścięgna Achille-
sa. Ania nie była leczona farmakologicznie.

Od 1991 roku dziecko jest rehabilitowane w Poradni dla Dzie-
ci Niepełnosprawnych Ruchowo w Bytomiu. Dzięki przeszkole-
niu rodziców dziewczynka ćwiczyła w domu z ojcem, a później 
również ze starszym bratem. Z przeprowadzonego wówczas 
wywiadu z rodzicami wynika, że dziecko pojedyncze wyrazy: 
mama, tata, baba zaczęło mówić, mając cztery lata, do tego czasu 
gaworzyło mało. W tym czasie dziecko samodzielnie spożywało 
posiłki.

W przeprowadzonym badaniu logopedycznym u dziewczynki 
stwierdzono dyzartrię, porażenie języka i podniebienia miękkiego.

W 1992 roku dziecko poddane zostało badaniu psycho-
logicznemu, Ania miała wtedy sześć lat. W wyniku badania 



410 Benita Selegrat

stwierdzono, że rozwój procesów poznawczych świadczy o nor-
mie intelektualnej. Dziecko ujawnia nierównomierne tempo roz-
woju w poszczególnych sferach. Uwzględniając wzmożone na-
pięcie mięśni artykulacyjnych, zalecono ćwiczenia logopedyczne. 
Strefy poznawcze wyprzedzają sferę postawy i lokomocji, z cze-
go wynika rozwój nieharmonijny. Zaznacza się niewielkiego 
stopnia zwolnienie psychoruchowe. Dziewczynka ujawnia za-
sób słownictwa adekwatny do wieku i prawidłowe rozumienie 
związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowo także prze-
prowadza pierwsze operacje na liczbach. Zalecono wówczas 
włączenie dziecka w grupę przedszkolną.

Zgodnie z zaleceniem dziecko zaczęło uczęszczać do przed-
szkola masowego. Kontakt z rówieśnikami, aktywny udział 
w zabawach grupowych dał sposobność uczenia się prawidło-
wych zachowań społecznych i właściwych postaw, umożliwi-
ło to Ani naśladowanie poprawnych wzorców ruchowych, co 
w sposób naturalny stymulowało rozwój. „Zdrowa rywalizacja” 
sprzyjała pokonywaniu trudności, a naśladownictwo przyczy-
niało się do zdobywania nowych umiejętności.

W 1993 roku dziecko zostało skierowane na badanie dojrza-
łości szkolnej, które wykazało dobre przygotowanie do podjęcia 
nauki w szkole masowej. W toku badania stwierdzono, że dziew-
czynka czyta sylabami prosty tekst, dodaje i odejmuje w zakre-
sie 10. Niedokształcenia występują w zakresie przygotowania 
do pisania, co wynikało z niedowładu rąk. Dziewczynka zosta-
ła zakwalifikowana do nauczania indywidualnego w szkole po-
wszechnej, w której podjęła naukę w roku szkolnym 1993/1994. 
Nauczaniem indywidualnym dziewczynka objęta była zarówno 
w gimnazjum, jak i liceum.

Ocena logopedyczna i podjęta terapia 
Motoryka narządów artykulacyjnych

W 1993 roku przeprowadzono ocenę sprawności narządów 
artykulacyjnych, która wykazała, że dziecko nieznacznie wysu-
wa język do brody, nieznacznie przesuwa go w prawo i lewo, 
wypycha językiem tylko dolną wargę, mimo podejmowanych 
starań nie jest w stanie całkowicie z pionizować języka. Wargi 



Zaburzenia mowy i możliwości jej usprawnienia   411

wysuwa i zaokrągla, nadyma policzki, łapie zębami dolną wargę, 
cmoka, układa wargi do uśmiechu. Wówczas dziecko nie wyko-
nywało ruchów języka i warg wymagających większej precyzji. 
Nieprawidłowe napięcie mięśni języka, gardła było przyczyną 
występującej czasem dysfunkcji połykania. Budowa narządów 
artykulacyjnych nie budziła większych zastrzeżeń. Osłabiona 
była muskulatura języka, zgryz był defektywny. Badanie słuchu 
nie wykazało zmian. Dziewczynka czasem mówiła „na wdechu”. 
Głos był nieco ochrypły i głośny. Tempo mowy szybkie, co do-
datkowo zaburzało czytelność mowy. Wydech był zbyt płytki, 
skrócony i arytmiczny, przez co mowa była nieregularna, urywa-
na, obecne było skandowanie. Dodatkowo objawom towarzyszy-
ły mimowolne ruchy ciała.

Zaburzenia artykulacyjne, oddechowe i fonacyjne

Badanie kwestionariuszem do badania mowy G. Demel wy-
padło dość dobrze. Obserwowane w trakcie badania zniekształ-
cenia substancji dotyczyły zarówno zniekształceń substancji 
w płaszczyźnie suprasegmentalnej, wynikających z nieprawidło-
wej koordynacji oddechowo-fonacyjnej, zaburzającej rytm, me-
lodię wypowiedzi i tempo mowy, jak również zniekształcenia 
w płaszczyźnie segmentalnej. Te ostatnie objawiały się brakiem 
realizacji głosek ciszących, syczących, szumiących i głoski „r”.  
Dziecko poprawnie realizowało samogłoski ustne, poprawnie 
brzmiały pozostałe spółgłoski: wargowe, wargowo-zębowe, zę-
bowe, dziąsłowe, środkowojęzykowe oraz tylnojęzykowe. Nie 
obserwowano zaburzeń słuchu fonematycznego.

Głoski syczące i ciszące czasem pojawiały się, ale wymagały 
utrwalenia w mowie spontanicznej. Głoski szumiące były sub-
stytuowane głoskami syczącymi. Substytucje tych głosek świad-
czyły, iż rozwój mowy nie został zakończony. Dziewczynka 
komunikowała się prostą formą zdaniową, chętnie opowiadała 
o wydarzeniach, charakteryzowała ją duża ciekawość poznaw-
cza. Obserwowano trudności w mowie przy starcie oraz trudno-
ści w rozwarciu warg po głoskach wargowych.

Dodatkowo pojawiały się zniekształcenia syntagmatyczne, 
które dotyczyły struktury wyrazu. Wyrazy jedno i dwusylabowe 
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były realizowane poprawnie. Wyrazy wielosylabowe były często 
skracane, elizje pojawiały się sporadycznie, natomiast dość czę-
sto występowały redukcje grup spółgłoskowych. Obserwowano 
również zmiany dotyczące kolejności elementów w wyrazie, czy-
li metatezy i upodobnienia.

Podczas swobodnej rozmowy zaburzenia oddechowe, fona-
cyjne i artykulacyjne powodowały, że czytelność mowy znacznie 
spadała, co utrudniało jej odbiór. Osoby nieosłuchane z mową 
dziecka miały jeszcze większe problemy z jej zrozumieniem. Ob-
serwowane zaburzenia dyzartryczne dotyczyły formy wypowie-
dzi przy zachowanym rozumieniu i programowaniu czynności 
werbalnych.

Usprawnianie mowy dziecka trwa od 1993 roku z mniejszymi 
lub większymi przerwami związanymi z pobytami na turnusach 
sanatoryjnych, sytuacjami losowymi lub przygotowaniami do 
egzaminu maturalnego.

Etapy postępowania terapeutycznego

Jako główny cel prowadzonych zajęć postawiłam sobie uzy-
skanie w miarę możliwości większej zrozumiałości wypowiedzi, 
zwłaszcza osób nieosłuchanych z mową dziecka.

Punktem wyjścia w ustaleniu planu pracy była analiza wyni-
ków badań psychologicznych i logopedycznych, które ujawniały 
niedostatki rozwojowe i funkcjonale. Zajęcia logopedyczne od-
bywają się systematycznie, trwają od 30 do 45 minut. Zgodnie 
z tym wyodrębniłam następujące etapy pracy logopedycznej:
1. Nawiązanie z dzieckiem kontaktu oraz stworzenie przyjaznej 

atmosfery i właściwej motywacji do pracy.
2. W miarę możliwości usprawnianie motoryki narządów mowy.
3. Modyfikacja oddechu w trakcie fonacji, pogłębianie fazy wde-

chu i wydłużanie fazy wydechu.
4. Ćwiczenia artykulacyjne głównie głosek zaburzonych, wy-

magających utrwalenia lub wywołania, utrwalanie w mowie 
spontanicznej głosek ciszących, syczących i szumiących.

5. Modyfikacja zrozumiałości, tempa wypowiedzi oraz prozodii.
6. Wzbogacanie słownictwa.
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1. Nawiązanie kontaktu

Nawiązanie kontaktu z dziewczynką było ułatwione dzięki 
dużej potrzebie komunikacji dziecka. Z upływem czasu nastę-
powało zacieśnianie naszych kontaktów, co było możliwe dzięki 
aktywnemu uczestnictwie Ani w zajęciach, w których bazowa-
łam na Jej motywacji, otwartości i wyjątkowej pogodzie ducha.

W początkowym etapie terapii, gdy dziecko miało duże pro-
blemy z kontrolą właściwej pozycji ciała, ćwiczenia odbywały 
się na siedząco. Na czas zajęć dziecko siedziało w foteliku z kli-
nem przystosowanym specjalnie dla dzieci z tego typu niepełno-
sprawnością. Obecnie dzięki długoletniej rehabilitacji sprawność 
motoryczna Ani znacznie poprawiła się, dzięki czemu może sie-
dzieć i samodzielnie poruszać się, co wcześniej, gdy była dziec-
kiem, było znacznie utrudnione.

2. Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych

Zgodnie z tym, co podaje E. Stecko2 terapię logopedyczną 
rozpoczęłam od masaży twarzy i narządów artykulacyjnych, 
dzięki którym zmniejszyło się napięcie mięśniowe narządów 
artykulacyjnych. W tym celu masowałam: wargi, policzki, żu-
chwę, podbródek i czoło. Początkowo ogromne trudności 
sprawiały dziecku ćwiczenia języka, którego ruchomość była 
ograniczona. Mimo ogromnych starań ćwiczenia te wykony-
wane były z mozołem, jednak takie ruchy języka, jak: wypy-
chanie językiem policzków, oblizywanie dolnej wargi i brody, 
w miarę swobodne wysuwanie języka na brodę udało nam się 
usprawnić. W wyniku ćwiczeń usprawniły się też mięśnie pod-
niebienia miękkiego, do których ćwiczeń wykorzystywałam 
naśladowanie ziewania, kaszel, chrapanie oraz energiczne wy-
mawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z samo-
głoskami. W trakcie zajęć wykorzystywałam, także propozycje 
ćwiczeń E. Sachajskiej3, J. Kani4. Stosowałam również ćwiczenia 
relaksacyjne proponowane przez A. Polender5, dzięki którym  

2  E. Stecko, Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń mowy, Lublin 1991.
3  E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1992.
4  J. Kania, Szkice logopedyczne, Warszawa 1982.
5  A. Polender, Zastosowanie treningu autogennego do dzieci w wieku przedszkol-

nym, „Zagadnienia Wychowawcze” 1975, 4.
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uzyskiwano zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz korzysta-
no z treningów relaksacyjnych przedstawionych w pracach A. 
Lewandowskiego i Z. Tarkowskiego6.

W trakcie zajęć często wprowadzałam ćwiczenia z zakresu 
kinezjologii edukacyjnej przedstawione w pracy dr C. Hanna-
forda7. Wówczas zajęcia rozpoczynałam od ćwiczeń wstępnych, 
uaktywniających obie półkule mózgowe, a potem prowadziłam 
ćwiczenia, poprawiające koncentrację uwagi i gotowość do ucze-
nia się, aktywizujące mięśnie twarzy, ust lub rozluźniające twarz 
(przykładowe ćwiczenia „energetyczne ziewanie”, „sowa”, 
„słoń”, „kapturek myśliciela”).

3. Modyfikacja oddechu i fonacji

Celem ćwiczeń oddechowych było poprawienie oddechu, 
gdyż na bazie tej funkcji możliwa była prawidłowa fonacja 
i artykulacja. Ćwiczenia oddechowe miały na celu wzmocnie-
nie mięśni oddechowych, pogłębienie oddechu, wydłużenie 
fazy wydechowej, co w rezultacie pozwoliło uzyskać prawi-
dłowy tor oddechowy. Próbowałam, także poprawić koordy-
nację oddychania i fonacji, do ustalenia odpowiedniego ataku 
głosowego. W trakcie mówienia zwracałam uwagę na właści-
wą emisję głosu prawidłowe ułożeniem głowy i wyprostowaną 
sylwetkę. Na tym etapie pracy korzystałam z ćwiczeń zaczerp-
niętych z prac A. Lewandowskiego i Z. Tarkowskiego8. W celu 
uatrakcyjnienia terapii wykorzystywano elementy ćwiczeń lo-
gorytmicznych, ćwiczenia oparte na muzyce, ruchu sprzyjają-
ce zmniejszeniu napięcia mięśni. W późniejszym etapie terapii 
korzystałam z trudniejszych ćwiczeń ortofonicznych na podsta-
wie literatury fachowej m.in. B. Toczyskiej9.

6  A. Lewandowski, Z. Tarkowski, Dyzartria. Wybrane problemy etiologii, dia-
gnozy i terapii, Warszawa 1989.

7  C. Hannaford, Zmyślne ruchy które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii 
edukacyjnej, Warszawa 1998.

8  A. Lewandowski, Z. Tarkowski, Dyzartria. Wybrane problemy etiologii, dia-
gnozy i terapii, Warszawa 1989. 

9  Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, „Podkowa”, Gdańsk 1997.
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4. Ćwiczenia artykulacyjne głosek zaburzonych

Kolejnym krokiem prowadzonej terapii logopedycznej by-
ło utrwalenie głosek syczących i ciszących oraz wywołanie 
i utrwalenie głosek szumiących oraz głoski „r”. Planując tę te-
rapię, korzystałam z metodyki terapii dyslalii. Dość szybko 
utrwalałam w mowie Ani głoski syczące i ciszące. Wywołanie 
głosek szumiących wymagało wielu żmudnych ćwiczeń, co wy-
nikało z trudności pionizowania języka oraz braku synchroni-
zacji ruchu języka i warg. Dużo czasu poświęcałam na popraw-
ną realizację grup spółgłoskowych szczególnie trudnych, np. 
„szcz”. Utrwalenie tej grupy spółgłoskowej trwało długo, gdyż 
porażenie języka było przyczyną zbyt krótkiego utrzymania 
czubka języka przy dziąsłach. Obecnie Ania realizuje w mowie 
spontanicznej głoski ciszące, syczące i szumiące. Nadal ma pro-
blemy z realizacją głoski „r”, która zaczyna pojawiać się w są-
siedztwie spółgłosek: „d”, „t”. Trudności te wynikają z ograni-
czonej precyzji ruchów języka.

5. Modyfikacja zrozumiałości, tempa wypowiedzi oraz prozodii

W trakcie zajęć dużo czasu poświęcałam na modyfikację 
zrozumiałości i szybkości wypowiedzi. Chcąc poprawić zro-
zumiałość wypowiedzi swobodnych, ćwiczenia rozpoczęłam 
od zmniejszenia tempa mowy, w tym celu korzystałam z me-
tronomu. Duże znaczenie dla zrozumiałości wypowiedzi ma 
również rytm, akcent i intonacja. Te elementy prozodii ćwiczy-
łam łącznie podczas pogłaśniania i ściszania wypowiedzi Ani, 
naśladowania intonacji wznoszącej i opadającej. Niezależnie od 
tych ćwiczeń w trakcie mówienia zwracałam uwagę na prze-
strzeganie przerw gramatycznych i logicznych, dzięki czemu 
tekst był wypowiadany czytelnie. Poprawieniu zrozumiałości 
wypowiedzi służyło także akcentowanie wskazanych w tekście 
słów. Pracując nad zrozumiałością wypowiedzi, Ania opisywa-
ła obrazki, czytała teksty, starając się, by tekst był wygłaszany 
przez nią wyraźnie, starannie, bez przyspieszania tempa mo-
wy, wypowiadania na wdechu, połykania końcówek, zlewania 
się wyrazów.

Długoletnia terapia oraz wytrwałość i gotowość Ani do prze-
zwyciężania trudności przyniosły efekt w postaci znacznej po-
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prawy zrozumiałości mowy spontanicznej, chociaż nadal zdarza 
się, że w sytuacjach silnego zaangażowania emocjonalnego czy-
telność mowy spada.

6. Wzbogacanie słownictwa

Ćwiczenia wzbogacające słownictwo stosowałam zwłaszcza 
w początkowym etapie mojej pracy z Anią, w tym celu gru-
powałam wyrazy wokół określonych tematów oraz wprowa-
dzałam nieznane dziecku nazwy przedmiotów, zjawisk, cech 
i czynności.

Wnioski

Terapia logopedyczna przyniosła efekty w postaci zmniejsze-
nia objawów zespołu zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykula-
cyjnych. Nadal pojawia się skandowanie oraz ruchy mimowolne 
w trakcie mówienia, głos jest ochrypły, ale znacznie poprawiła 
się czytelność mowy spontanicznej, chociaż wymaga od Ani sta-
łej kontroli i wysiłku.

Wielopłaszczyznowo prowadzona terapia przyniosła suk-
ces w postaci przystosowania osoby niepełnosprawnej, obecnie 
już dorosłej do w miarę możliwości pełnego uczestnictwa w ży-
ciu, pozwalającego na realizację marzeń. Ania ma obecnie dwa-
dzieścia lat. W roku akademickim 2005/2006 podjęła studia na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku 
Zarządzania i Marketing, specjalność zarządzanie fizjoterapią 
i sportem inwalidów. Poza tym chętnie udziela się na rzecz dzie-
ci niepełnosprawnych, wykazując duże zaangażowanie w pracę 
z dziećmi, wykorzystując własne doświadczenia z terapii.

Sukces ten był możliwy dzięki pracy wielu specjalistów, na-
uczycieli w tym również osób pracujących w ośrodkach sa-
natoryjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz zaangażowa-
niu rodziny Ani, która systematycznie brała udział w procesie 
usprawniania od wczesnych lat dzieciństwa.

Opisane w artykule doświadczenia z pracy z dzieckiem z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym przyniosło, jak widać, ogrom-
ne efekty, wyrażające się w jego dużym przystosowaniu do 
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samodzielnego życia. Jak wspomniałam wyżej, na sukces ten zło-
żyła się praca wielu specjalistów, ale należy podkreślić, że bez 
zaangażowania rodziny Ani, jej postawy, motywacji, wytrwało-
ści, nie byłby on możliwy.
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Autorka prezentuje FAS Syndrom Disorder jako całe 
spektrum skutków rozwojowych występujących u po-
tomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży.

Na przykładzie sześcioletniej dziewczynki wskazuje 
kolejno sfery zaburzonego rozwoju poznawczego (za-
burzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, rozumie-
nia pojęć matematycznych, pamięci, mowy).
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Pawłowska-Jaroń

Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie

Zaburzenia  
rozwoju  
poznawczego  
dziecka z FAS
Studium przypadku

Streszczenie

SummaryThe author presents the FAS Syndrome Disorder as 
a whole spectrum of developmental effects occurring 
in offspring of mothers who drink alcohol during pre-
gnancy. For example, the six girls in turn indicates the 
sphere of abnormal cognitive development (impaired 
visual and auditory perception, eye-hand coordination, 
spatial orientation, understanding of mathematical con-
cepts, memory, language) and the potential therapeutic 
effects in all areas.



420 Halina Pawłowska-Jaroń 

W 1973 roku Kenneth Lyons Jones i David W. Smith stworzy-
li termin Fetal Alkohol Syndrom (FAS). Przy jego pomocy określili 
nieprawidłowości obserwowane u dzieci urodzonych przez ko-
biety alkoholiczki. Zwrócili uwagę na ogromne podobieństwo 
fizyczne między tymi dziećmi. Początkowo uważano, że wszyst-
kie pojawiające się defekty mogą być spowodowane niedoży-
wieniem u noworodków1. Wiele niewyjaśnionych kwestii, poja-
wiających się wraz z ich odkryciem spowodowało szybki rozwój 
nowej dziedziny nauki – teratologii2.

Aby zrozumieć naturę poalkoholowych skutków rozwojowych, 
należy wiedzieć, jaki wpływ na mózg i przekazywanie impulsów 
nerwowych ma alkohol. To on powoduje nieprawidłową migrację 
komórek do niewłaściwych obszarów mózgu i tworzenie się pa-
tologicznych połączeń między neuronami, a także bardzo szybkie 
ich obumieranie3. Pod wpływem alkoholu miliony płodowych ko-
mórek nerwowych popełniają samobójstwo na drodze apoptozy 
(zaprogramowana śmierć komórki w ustroju żywym).

Fetal Alkohol Syndrome (FAS)4 to zaburzenie występujące 
u dzieci matek spożywających alkohol podczas ciąży. Oznacza 
zespół wad wrodzonych, somatycznych oraz neurologicznych. 

1  Por. M. Ślósarska, Alkoholowy zespół płodowy, „Alkohol i nauka” 2000, nr 5.
2  Teratologia (z gr. téras – potwór i lógos – nauka), nauka, która zajmuje się 

badaniem wad rozwojowych i potworności u ludzi i zwierząt oraz u roślin. Po-
wiązana jest ściśle z anatomią porównawczą i patologiczną, embriologią i ge-
netyką. Przedmiotem badań teratologicznych jest opis wad organicznych oraz 
wykrywanie przyczyn (czynników teratogennych) ich powstawania, np.: leki 
i inne substancje chemiczne, w tym alkohol, zakażenia wirusowe, promienio-
wanie jonizujące; teratogenny – powodujący powstawanie wad rozwojowych 
w organizmach ludzkich i zwierzęcych. Działanie teratogenne polega na szko-
dliwym wpływie różnych substancji (tzw. teratogenów) na zarodek lub płód, 
mogą to być np. lekarstwa, wirusy, promieniowanie. Mogą powodować za-
burzenia czynnościowe i rozwojowe, opóźnienie rozwoju, przedwczesne uro-
dzenie czy nawet śmierć płodu, Słownik terminów medycznych, http://www.
zdronet.pl/ (dostęp dnia: 10.12.2011).

3  Por. M. Klecka, Organiczne uszkodzenia mózgu u dzieci wywołane prenatalnym 
działaniem alkoholu. Objawy i wczesne rozpoznawanie alkoholowego zespołu płodowe-
go FAS, „Bliżej Przedszkola” 2004, nr 4(31); por. Alkoholowy Zespół Płodowy jako 
przyczyna wcześniactwa i hipotrofii wewnątrzmacicznej, w: Dziecko i jego środowi-
sko: noworodek przedwcześnie urodzony – trudności i satysfakcje, red. I. Pirogowicz, 
A. Steciwko, Wrocław 2008.

4  Od 2004 roku spektrum skutków rozwojowych występujących u potom-
stwa matek pijących alkohol w okresie ciąży określa się jako FASD (FAS Spec-
trum Disorder).
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Wady te obejmują specyficzny wygląd twarzy, zaburzenia wzro-
stu, dysfunkcje mózgu i nerwów obwodowych5.

Mikroskopijne cząsteczki alkoholu przedostają się z łatwością 
przez łożysko do organizmu dziecka już w drugim tygodniu ży-
cia płodowego6. Badania nad spożywaniem alkoholu przez ko-
biety ciężarne wykazały, że po upływie 40-60 minut od spoży-
cia przez matkę alkoholu, stężenie w krwiobiegu płodu będzie 
równe stężeniu alkoholu we krwi matki. Alkohol krążący w or-
ganizmie płodu już wtedy może powodować nieodwracalne 
uszkodzenia, głównie mózgu. Inne skutki picia alkoholu przez 
ciężarne to m.in. spotykane znacznie częściej porody niewcze-
sne i przedwczesne oraz poronienia samoistne. U noworodków, 
matek pijących podczas ciąży, obserwowano bezpośrednio po 
urodzeniu obecność objawów zespołu abstynencyjnego (drże-
nia, wzmożone napięcie mięśniowe, osłabienie, zaburzenia snu, 
płaczliwość, trudności w ssaniu itp.)7.

Na wystąpienie u dziecka Płodowego Zespołu Alkoholowego 
ma wpływ wiele czynników. Są to między innymi:
 	 częstotliwość spożywania przez matkę alkoholu;
 	 ilość alkoholu spożytego przez kobietę w trakcie ciąży;
 	 stadium rozwoju płodu w momencie narażenia na wpływ al-

koholu;
 	 faza ciąży, w trakcie której kobieta spożywa najwięcej alkoholu;
 	 stan odżywienia kobiety w ciąży;
 	 przyjmowanie przez kobietę w ciąży innego rodzaju środków 

psychoaktywnych;
 	 czynniki genetyczne w odniesieniu do płodu;
 	 czynniki genetyczne w odniesieniu do kobiety w ciąży;
 	 ogólny stan zdrowia kobiety w ciąży.

Osoby z FAS mają dwa typy zaburzeń w ciągu życia. Jedne to 
zaburzenia pierwotne, czyli te, z którymi dziecko przychodzi na 
świat i to one stanowią istotę uszkodzenia mózgu (encefalopatia 
statyczna) oraz zaburzenia wtórne, czyli te, które nie towarzyszą 
od chwili narodzin dziecka, dziecko nabywa je wraz z rozwojem, 
dlatego można ich uniknąć poprzez szybką diagnozę i właściwą 
interwencję. Zaburzenia pierwotne dotyczą:

5  Por. M. Klecka, Ciąża i alkohol. W trosce o twoje dziecko, Warszawa 2007, s. 11.
6  Por. tamże, s. 10.
7  Por. M. Ślósarska, Alkoholowy zespół płodowy, „Alkohol i nauka” 2000, nr 5.

Studia z logopedii – 28
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1. Opóźnienia wzrostu:
 	 niska waga urodzeniowa,
 	 niski wzrost i waga w porównaniu z rówieśnikami,
 	 mała głowa w stosunku do wieku,
 	 opóźniony rozwój.

2. Zniekształceń twarzy (cechy dysmorficzne):
 	 krótkie szpary powiekowe,
 	 opadające powieki,
 	 szeroko rozstawione oczy,
 	 krótkowzroczność,
 	 zez,
 	 krótki, zadarty nos,
 	 szeroka nasada nosa,
 	 wygładzona skóra miedzy nosem a górna wargą (brak „ ry-

nienki”),
 	 cienka górna warga,
 	 płaska środkowa część twarzy.

3. Mała, słabo rozwinięta żuchwa oraz innych zniekształceń:
 	 duże lub zdeformowane uszy,
 	 niedorozwój płytki paznokci u rąk i nóg,
 	 krótka szyja,
 	 słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 	 problemy ze słuchem,
 	 deformacje kości i stawów.

Rys. 1. Charakterystyczne rysy twarzy dziecka z FAS
źródło: opracowanie własne
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Istnieje spektrum cech charakterystycznych dla Płodowego 
Zespołu Alkoholowego. Nie ma dwojga identycznych dzieci, któ-
re w okresie prenatalnym narażone były na działanie alkoholu.

Analiza przypadku

Dane ogólne

Marta to sześcioletnia dziewczynka, u której zdiagnozowano 
Płodowy Zespół Alkoholowy wraz upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim. Diagnoza nie pozostawia wątpliwości – speł-
nione zostały wszystkie kryteria, które stanowią obraz kliniczny 
zaburzenia, tj. charakterystyczne rysy twarzy, niska waga uro-
dzeniowa (poniżej 2500g), dysfunkcja ośrodkowego układu ner-
wowego oraz wywiad potwierdzający narażenie na działanie al-
koholu w życiu płodowym. Dziewczynka w okresie prenatalnym 
poddana była długotrwałej ekspozycji na alkohol, co zostało po-
twierdzone wywiadem z matką. Urodziła się w 35 tygodniu cią-
ży z cechami wcześniactwa oraz hipotrofii wewnątrzmacicznej8. 
Waga urodzeniowa wynosiła 1530 g, a w skali Apgar otrzymała 
7 centyli. Obwód głowy również sytuował się poniżej normy, co 
wskazywało jednoznacznie na małogłowie. Konsekwencją dłu-
gotrwałej ekspozycji na alkohol są zaburzenia wielonarządowe 
(wada serca, dysfunkcje narządu wzroku – zez zbieżny naprze-
mienny, nadwzroczność).

Badanie neurologiczne

W badaniu neurologicznym wskazywano na obecność prze-
trwałych odruchów (m.in. Moro, symetrycznego tonicznego 
szyi, asymetrycznego tonicznego szyi, dłoniowego-bródkowego 

8  Hipotrofia wewnątrzmaciczna – masa urodzeniowa noworodka znajduje 
się poniżej 10 centyla szacowanej masy ciała dla danego okresu ciąży. Prawi-
dłowa waga dziecka powinna wahać się w granicach 2500 – 4500 g, A. Karo-
wicz-Bilińska i współ., Obecność czynników ryzyka wystąpienia hipotrofii wewnątrz-
macicznej a zastosowanie kwasu acetylosalicylowego, „Perinatologia, Neonatologia 
i Ginekologia” 2008, t. I, zeszyt 3, 222-22; I. Pirogowicz, K. Hoffmann, E. Gwiaz-
da, Alkoholowy Zespół Płodowy jako przyczyna wcześniactwa i hipotrofii wewnątrzma-
cicznej, w: Dziecko i jego środowisko: noworodek przedwcześnie urodzony – trudności 
i satysfakcje, red. I Pirogowicz, A. Steciwko, Wrocław 2008.
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Babkina, tonicznego błędnikowego), które świadczą o struktu-
ralnej słabości i niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego. 
Powoduje to liczne niedojrzałe wzorce zachowań i nie pozwala 
dziecku na zdobywanie nowych umiejętności9. Nieumiejętność 
wyciszania niepotrzebnych bodźców może wiązać się także 
z uszkodzeniem pnia mózgu oraz układu przedsionkowego10. 
Utrzymujące się odruchy ATOS, STOS i TOB, a także uszkodze-
nie móżdżku przyczyniają się do nietypowego chodu, cechujące-
go brak naprzemienności ruchów oraz niewłaściwej sylwetki cia-
ła, co ujawnia się jej pochyleniem ku przodowi. W dokumentacji 
psychologiczno-medycznej dziewczynki wskazano również na 
nieco obniżone napięcie mięśniowe, czego przyczyną może być 
niewygasły TOB, ale i źle funkcjonujący układ przedsionkowy. 
U Marty bowiem obserwowana jest niedowrażliwość (podwraż-
liwość) układu przedsionkowego, co objawia się potrzebą ciągłe-
go ruchu. Niesprawny układ powoduje brak równowagi emocjo-
nalnej dziewczynki, utrzymując ją w stanie ciągłego pobudzenia. 
Dziecko posiada również podwyższony próg bólu i znacznie ob-
niżone czucie w kończynach dolnych oraz zaburzenia termore-
gulacji. Za powyższe funkcje odpowiadają różne struktury pnia 

9  Odruch Moro – odruch wzbudzany przez nagłe i nieoczekiwane zdarzenie, 
a także różnorodne bodźce oraz ból czy zmianę temperatury. Powoduje wzrost 
dwóch hormonów stresu: adrenaliny i kortyzolu. Dzieci z FAS, u których odruch 
nie wygasł, żyją w ciągłym stanie podwyższonej gotowości, a ich zachowanie 
emocjonalne cechuje zmienność nastrojów i nieprzewidywalność. Asymetrycz-
ny Toniczny Odruch Szyjny (ATOS) – przetrwały ATOS przyczynia się do zabu-
rzeń równowagi oraz utrwalenia ruchu jednostronnego zamiast naprzemienne-
go. Negatywnie wpływa na proces lateralizacji i percepcje wzrokową (trudności 
z symetrycznym przedstawieniem kształtów). Symetryczny Toniczny Odruch 
Szyjny (STOS) – odruch pomostowy pomiędzy odruchami pierwotnymii postu-
larnymi. Jeśli pozostaje niewygaszony, wówczas dziecko może mieć problemy 
z zachowaniem równowagi ciała i prawidłowej sylwetki podczas chodzenia oraz 
koordynacją wzrokowo-ruchową. Toniczny Błędnikowy (TOB) – odruch polega-
jący na zwiększeniu się napięcia mięśni zginaczy oraz prostowników. Przetrwa-
ły odruch powoduje m.in. obniżone lub podwyższone napięcie mięśni, niepra-
widłową postawę ciała, problemy z percepcją wzrokową. Dłoniowo-bródkowy 
Babkina – umożliwia rozwój ekspresji twarzy i dynamiki ruchów kości czaszki. 
Przetrwały odruch Babkina hamuje rozwój kontroli nad przednimi częściami 
jamy ustnej, utrudniając wymowę. Por. B. Odowska-Szlachcic, Metoda Integracji 
Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego 
układu nerwowego, Gdańsk 2010, s. 36-56.

10  H. Pawłowska-Jaroń, Dziecko z Fasd. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod 
terapeutycznych dla pedagogów i logopedów, Kraków 2010, ebook – http://www.we-
.pl/index.php?s=karta&id=361 (dostęp dnia: 10.12.2011).
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mózgu, co pozwala domniemywać, iż mogły one ulec uszko-
dzeniu w wyniku teratogennego11 działania alkoholu na płód. 
Również słaba ruchomość gałek ocznych dziewczynki zdaje się 
potwierdzać uszkodzenie owego rejonu mózgu. Obniżone czu-
cie w kończynach dolnych i specyficzne odczuwanie bólu12 może 
być również przyczyną uszkodzenia nerwów obwodowych.

Dysmorfia twarzoczaszki

Dziewczynka przejawia również najbardziej charakterystycz-
ne cechy dysmorficzne twarzoczaszki występujące u osób z FAS, 
tzn.: szeroka nasada nosa, brak rynienki nosowo-wargowej, mała 
i niedorozwinięta szczęka, nisko osadzone uszy i ich deformacja, 
ograniczona czerwień wargowa, małe szpary powiekowe, a także 
spłaszczenie środkowej części twarzy. Deformacje można dostrzec 
także w obrębie innych części ciała, jak klatki piersiowej czy środko-
wego palca kończyny dolnej, a także klinodaktylię małego palca13.

Aleksytymia

W dokumentacji medycznej Marty wskazano na cechy aleksy-
tymii14 i zespołu stresu pourazowego (PTSD)15, które jak podają 

11  Czyli powodującego powstawanie wad rozwojowych w organizmach 
ludzkich i zwierzęcych. Działanie teratogenne polega na szkodliwym wpływie 
różnych substancji (tzw. teratogenów) na zarodek lub płód, mogą to być np. le-
karstwa, wirusy, promieniowanie. Mogą powodować zaburzenia czynnościowe 
i rozwojowe, opóźnienie rozwoju, przedwczesne urodzenie czy nawet śmierć 
płodu, Słownik terminów medycznych, http://www.zdronet.pl/ (dostęp dnia: 
10.12.2011).

12  Np. brak reakcji bólowej na wielokrotne uderzanie kostką stopy o drew-
no czy rozdrapywanie skóry do krwi po ubrudzeniu się.

13  Klinodaktylia – cecha dysmorficzna polegająca na bocznym lub przy-
środkowym skrzywieniu palca dłoni bądź stopy, Słownik terminów medycznych, 
http://www.zdronet.pl/ (dostęp dnia: 10.12.2011).

14  Aleksytymia przejawia się w trudnościach dziecka w symbolizacji emocji. Ma 
to bezpośredni związek z występującym u dzieci z FAS brakiem spoidła wielkiego, 
a skoro prawa półkula opowiada za ekspresję oraz percepcję emocji, a lewa funkcje 
językowe, dziecko ma ogromne problemy w werbalizacji przeżywanych doznań. 
Zaburzenie procesów emocjonalnych, polegające na tym, iż ludzie są niemal „śle-
pi” na swoje własne uczucia i w żaden sposób, nie mogą ich pojąć, to aleksytymia. 
W dosłownym tłumaczeniu, pojęcie to oznacza brak słów dla emocji.

15  Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) dotyka najczęściej osoby, które prze-
żyły traumatyczną sytuację lub były jej świadkami, zetknęły się ze śmiercią, 
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współczesne badania, mogą występować razem. PTSD ma zwią-
zek z patologicznym odczuciem lęku i w konsekwencji powodu-
je gwałtowne i trudne do opanowania jego napady. Zdarza się, 
że Marta odczuwa lęk, mimo że nie ma bezpośredniego źródła 
zagrożenia. Prawdopodobnie niektóre bodźce kojarzą się jej z ne-
gatywnymi sytuacjami, które doświadczyła na wcześniejszym 
etapie dzieciństwa16. Strach z kolei może wywoływać stres, a ten 
wywiera niekorzystny wpływ na strukturę hipokampa, co obni-
ża sprawność uczenia się i zapamiętywania17.

Rozwój psychomotoryczny

Obserwacja funkcjonowania psychofizycznego dziewczynki 
wskazuje na duże opóźnienia w rozwoju motorycznym, co z ko-
lei rzutuje negatywnie na wszystkie inne funkcje poznawcze. 
Wyjaśnia to chociażby trudności Patrycji w nazywaniu i rozu-
mieniu relacji przestrzennych. Dziecko od urodzenia za pomocą 
wszystkich zmysłów tworzy pojęcia w umyśle, oswaja się także 
z przestrzenią, a pozbawione takich możliwości poznania, bę-
dzie przejawiało liczne zaburzenia w sferze językowej. Problemy 
z ruchami naprzemiennymi przyczyniać się mogą do trudności 
w artykulacji18. Podczas badania dużej motoryki dziewczynka 
wykazała znaczące problemy z utrzymaniem równowagi przy 
skakaniu na jednej nodze czy chodzeniu z zamkniętymi oczami 
po rozłożonym sznurku. Naśladowanie prostych czynności nie 
sprawiało jej problemów, natomiast złożone sekwencje rucho-
we było dla niej zadaniem trudnym. W badaniu praksji oralnej 
dziewczynka nie potrafi odtworzyć układu ust „w ryjek”, a na-
stępnie „w uśmiech”, pomimo prawidłowo wykształconego wę-
dzidełka podjęzykowego nie pionizuje języka.

uległy wypadkowi, poważnemu okaleczeniu, doświadczyły zagrożenia własnej 
integralności fizycznej lub zagrożenia innych ludzi, http://www.biomedical.pl/ 
(dostęp dnia: 10.12.2011).

16  Historia życia dziewczynki to trzy lata pobytu w rodzinie dysfunkcyjnej, 
kilkanaście miesięcy w placówce opiekuńczej. Dopiero przed piątymi urodzi-
nami znalazła się w rodzinie zastępczej, gdzie możliwa stała się stymulacja roz-
woju dziecka we wszystkich sferach.

17  A. Herzyk, Mózg: emocje, uczucia: analiza neuropsychologiczna, Lublin 2003, 
s. 94-95.

18  Por. B. Sołtys-Chmielowicz, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kra-
ków 2008; Z. Tarkowski, Dyzartria w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. 
T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1996.
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Grafopercepcja

Sprawność w zakresie grafopercepcji Marty plasuje ją na po-
ziomie dziecka w wieku czterech i pół lat (poprawne odtwo-
rzenie kreski pionowej, poziomej, krzyżyka, kółka i kwadratu. 
Natomiast w zadaniach wymagających odtworzenia obrazu sy-
metrycznego oraz dorysowania brakujących elementów, czyli 
zadaniach wymagających bardziej skomplikowanych operacji 
myślowych, nie potrafiła samodzielnie wykonać polecenia. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż dziewczynka bardzo lubi wykonywać 
wszelkie ćwiczenia zawiązane z motoryką małą, jak labirynty 
czy łączenie kropek wyznaczających kształty. Podczas rysowania 
właściwie posługuje się ołówkiem i kredką. Przy zamalowywa-
niu płaszczyzn – rysowała od góry do dołu – pojawiają się współ-
ruchy – kiwanie się na krześle, machanie nogami, wysuwanie 
języka na wargę, umożliwiające utrzymanie właściwego pozio-
mu koncentracji w trakcie wykonywanego zadania. Zaburzenia 
kierunku mają u dziewczynki podłoże w skrzyżowanym wzorcu 
lateralizacji (preferencje lewej strony dla oka i nogi, a prawej dla 
ucha i ręki). Nieustalony bądź skrzyżowany wzorzec przyczy-
nia się do licznych zaburzeń zarówno mowy, jak i innych funkcji 
poznawczych. Rozwój mowy ma bezpośredni związek ze wzro-
stem specjalizacji językowej lewej półkuli, a im wyższy stopień 
specjalizacji, tym doskonalszy poziom umiejętności. Lewa półku-
la ma bowiem odmienny niż prawa sposób analizy materiału – 
pracuje w sposób sekwencyjny i relacyjny. Z tą półkulą wiąże się 
także „zegar wewnętrzny”’, a więc jest ona ściśle uzależniona od 
upływającego czasu. W mowie człowieka odgrywają znaczenie 
szczególnie dwa mechanizmy: identyfikacji sekwencji wydarzeń 
oraz integracji informacji. Pamiętając, iż język ma strukturę hie-
rarchiczną i linearną, lewa półkula pozwala na właściwe ułoże-
nie fonemów i sylab w wyrazie, a następnie wyrazów w zdaniu. 
Wspomniany mechanizm identyfikacji wydarzeń odpowiada za 
prawidłową ich sekwencję, natomiast mechanizm integracji in-
formacji za scalenie wszystkich składników wypowiedzi w jed-
ną całość, co trwa 2-3 s. Te właśnie strategie przepracowywania 
materiału pozwalają jej dominować w funkcjach językowych nad 
prawą półkulą, która także w pewnym stopniu w nich uczest-
niczy. Prawa półkula „rozpoznaje rzeczowniki w mianowniku, 
identyfikuje i różnicuje samogłoski, kontroluje kierunek czytania, 
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kontroluje i pozwala rozumieć prozodię mowy (intonację, akcent 
i rytm) i kontekst wypowiedzi oraz metafory”19.

Analiza i synteza wzrokowa

Umiejętności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej Marty 
odpowiadają poziomowi dziecka dwuletniego. Dziewczynka 
nie potrafi odtworzyć i linearnie uporządkować poszczególnych 
elementów, co wskazuje na zaburzenia sekwencyjności, ale i kie-
runkowości, ponieważ nie porządkowała od lewej do prawej. Ma 
ogromne trudności w percepcji materiału atematycznego, a więc 
przyczyniać się to będzie do zaburzeń umiejętności związanych 
z analizą materiału werbalnego. Skoro pierwszym etapem na-
bywania mowy jest naśladownictwo, a dziecko wykazuje w tej 
sferze problemy, nie umiejąc odwzorować właściwego ułożenia 
elementów, to również rozwój mowy i procesu uczenia się będą 
utrudnione. Marta jako dziecko lewooczne przetwarza informa-
cje w prawej półkuli, która działając w sposób holistyczny, nie 
analizuje elementu po elemencie. W ćwiczeniach polegających na 
doborze identycznych obrazków dziewczynka radzi sobie bar-
dzo dobrze, dlatego iż dominująca u niej półkula, w zakresie od-
bierania bodźców, działa na zasadzie podobieństwa. Natomiast, 
jeśli materiał zadaniowy polega na dostrzeżeniu różnic między 
obiektami, czyli relacji, dziewczynka wykonuje go błędnie, gdyż 
prawa półkula nie potrafi ich dostrzec.

Kategoryzacja

Umiejętności w zakresie kategoryzacji atematycznej i tema-
tycznej można ocenić na trzy lata. Umiejętność kategoryzacji 
jest bezpośrednim wymiarem intelektu dziecka, a także określa 
zdolność przyswajania pojęć językowych. „Język stanowi bo-
wiem rozszerzenie bardziej elementarnych zdolności kategory-
zacyjnych i pojęciowych”20. Umiejętność ta pozwala na uczenie 
się reguł nie tytko językowych, ale i społecznych, a więc wpły-
wa na prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny. Wymaga od 

19  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 
2008, s. 272.

20  J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kra-
ków 2001, s. 55.
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dziecka dostrzegania różnic wspólnych i różnicujących, a co waż-
ne – myślenia przez analogię. To, czy dziecko radzi sobie w za-
daniach opartych na operacjach myślowych, będzie wyznaczać 
umiejętności transferu wiedzy, co niezbędne jest w rozwoju języ-
ka. Przyczynia się to również do szybszego uczenia się nowych 
słów. Marta często przejawia braki nazewnictwa z różnych pól 
semantycznych, nawet podstawowych. Umiejętność przenosze-
nia doświadczeń pozwoli dziecku przewidywać skutki własnych 
działań, co jest niezwykle ważne dla funkcjonowania społeczne-
go. Ze względu na uszkodzenie płatów czołowych alkoholem 
u dzieci z FAS myślenie przyczynowo-skutkowe ulega zaburze-
niu. Jeśli brak tej umiejętności rozumienie tekstu i budowanie 
dłuższych wypowiedzi (np. opowiadań) będzie wręcz niemożli-
we. Marta w części testu, polegającej na dokonaniu kategoryzacji 
wg kształtu, abstrahując od koloru, nie radzi sobie. Wymaga to 
bowiem uaktywnienia lewej półkuli, która pozwoliłaby dostrzec 
różnice między elementami. J. Cieszyńska zwraca uwagę na za-
leżność między umiejętnościami językowymi a dokonywaniem 
operacji na materiale niewerbalnym. Pozwala to sądzić, że im 
większa sprawność systemowa, tym bardziej rozwinięta umiejęt-
ność operacji myślowych i na odwrót.

Reakcje słuchowe

W dokumentacji medyczno-psychologicznej wskazywano 
na opóźnioną reakcję na bodźce słuchowe. Zaburzenia słuchu 
u dziecka mogą wynikać z niewykształcenia dróg słuchowych 
bądź też uszkodzenia tworu siatkowatego w wyniku ekspozycji 
na alkohol w okresie płodowym. Przyczyna trudności dziew-
czynki tkwi także w nieumiejętności koncentracji i wyciszania 
niepotrzebnych bodźców dochodzących z otoczenia. Dzięki 
spostrzeżeniom audytywnym kształtują się funkcje psychomo-
toryczne i są one podstawą rozwoju inteligencji dziecka21. Słuch 
wpływa w ogromnej mierze na rozwój języka, pozwala dziecku 
odbierać i różnicować dźwięki mowy, a także poznawać słowa. 
W literaturze opisywane jest zjawisko „słyszenia przestrzeni”22, 
które stymuluje tworzenie pojęć, bowiem aby dziecko stworzyło 

21  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 
2008, s. 123-127.

22  Tamże, s. 123-127.
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nazwę desygnatu, musi go poznać. Aktywność psychomotorycz-
na pobudzana jest właśnie dzięki bodźcom dźwiękowym docho-
dzącym z przestrzeni. Stąd problemy Marty z nazewnictwem 
oraz posługiwaniem się przyimkami. Na początku terapii dziew-
czynka ujawniała kłopoty z rozumieniem poleceń i wymagała 
ciągłego ich powtarzania. Jednak wiązało się to przede wszyst-
kim z nieumiejętnością skoncentrowania się na zadaniu. Wielo-
krotnie w czasie rozmów udzielała właściwych odpowiedzi na 
zadane przez terapeutę pytania. W ćwiczeniach typu identyfi-
kowania i różnicowania dźwięków oraz różnicowania prozodii 
wypowiedzi i słów dokonuje właściwych wyborów. Jednak już 
rozbudowane polecania stanowią dla Marty problem, co związa-
ne jest niewątpliwie z niesprawnie funkcjonującą pamięcią krót-
kotrwałą.

Pamięć

Jak wykazują badania, u dzieci z FAS zauważa się niesyme-
tryczny zanik hipokampa23. Problemy dziecka w dokonywaniu 
transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej mogą 
wynikać właśnie z porażenia owej struktury mózgu. Dziewczyn-
ka ma duże trudności w nabywaniu nowych informacji, a także 
ich późniejszym odtwarzaniu. Materiał do zapamiętania musi być 
wielokrotnie powtarzany. Uszkodzenie tej struktury wpływa tak-
że na pamięć przestrzenną, co objawia się nieumiejętnością posłu-
giwania się przyimkami, ujmującymi relacje przestrzenne. Okre-
ślanie położenia przedmiotu jest dla Marty zadaniem niezwykle 
trudnym. Problemy z pamięcią wpływają negatywnie na rozwój 
wszystkich innych funkcji poznawczych, w tym mowy. W wyniku 
uszkodzenia struktur okolicy skroniowej i przedczołowej zauważa 
się u dziewczynki problemy z nazewnictwem i przypominaniem 
sobie określonych słów. Z kolei pamięć słuchowa u dziewczynki 
funkcjonuje dość sprawnie, co wykazały liczne ćwiczenia: identy-
fikacji źródła dźwięku oraz melodii czy wierszyka odnoszącego 
się do przedmiotu. Potwierdza to wcześniejsze spekulacje na te-
mat przyczyny opóźnionej reakcji na bodźce, która nie wypływa 
z uszkodzenia struktury mózgu, ale przede wszystkim wiąże się 
z brakiem umiejętności koncentracji.

23  M. Ślósarska, Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg, w: Alkohol i na-
uka, red. A. Strzałkowska, Biuletyn 12, Warszawa 2001.
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Emocje

Również rozwój emocjonalno-społecznym dziewczynki wy-
kazuje zaburzenia, których natura polega na osłabionej zdolno-
ści do rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych. Objawy 
tego zaburzenia mogą być pogłębione przez wczesnodziecięce 
odrzucenie i zaniedbanie24. Marta spędziła aż trzy lata ze swoimi 
biologicznymi rodzicami, którzy, będąc rodziną dysfunkcyjną, 
nie byli w stanie zapewnić jej pomocy i opieki, jakiej wymaga-
ła. Dziewczynka nie posiada właściwego wzorca przywiązania25, 
co tłumaczy jej labilność emocjonalną, a także trudności w bu-
dowaniu relacji międzyludzkich. Dziecko nie potrafi zachować 
właściwego dystansu wobec osoby dorosłej, co prowadzi często 
do oceny jej zachowania jako niewłaściwego czy infantylnego, 
gdyż niezrozumiałe są dla niej wszelkie normy czy zasady za-
chowania. Marta nie potrafiła także zbudować relacji z rówieśni-
kami, bo nie rozumiała dziecięcych zabaw. Ludyczne działania 
przedszkolaków są już w większości tematyczne i rządzą się 
pewnymi regułami, niezrozumiałymi dla Marty. Zabawa wyma-
ga też umiejętności naśladowania, myślenia symbolicznego oraz 
przenoszenie doświadczeń z jednej sfery na drugą. Ów transfer 
jest w przypadku dziewczynki niezwykle utrudniony, gdyż nie 
miała możliwości naśladowania dziecięcych aktywności w czasie 
pierwszych lat życia. Umiejętność zabawy ściśle łączy się z roz-
wojem języka. Zabawa tematyczna rozwija system leksykalny, 
składniowy i pobudza dziecko do „twórczości językowej”, co ob-
jawia się w tworzeniu neologizmów26.

Mowa

Rozwój mowy zależy od harmonijnego rozwoju wszystkich 
innych funkcji poznawczych. Rozwój ten ma charakter proce-
sualny i globalny. Każda nowo opanowana czynność wpływa 
na postęp innej i stanowi podstawę dla kolejnych etapów roz-
woju. Nieprawidłowości w zakresie poszczególnych funkcji  

24  I. Jaszkul, Choroba sieroca, „Przyjaciel Dziecka” 1984, nr 4, s. 10.
25  D. Hryniewicz, Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

z FAS, Warszawa 2007.
26  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 

2008, s. 213.
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przekładają się na zaburzenia w zakresie opanowania języka. 
Rozwój mowy wyznacza pojawienie się elementów prymarnych, 
a następnie sekundarnych. Brak któregoś powoduje jego zabu-
rzenia, które przyczynić się mogą do opóźnionego rozwoju mo-
wy dziecka. Umiejętności systemowe warunkowane są zarówno 
czynnikami biologicznym, jak i środowiskowymi. Jak ważna jest 
stymulacja zewnętrzna, pokazuje przykład Marty, która przez 
pierwsze cztery lata została jej pozbawiona. Zaburzony rozwój 
innych omówionych czynności, a także czynniki biologiczne oraz 
środowiskowe przyczyniły się do opóźnienia w zakresie naby-
wania języka.

Dziewczynka w nabywaniu systemu fonetyczno-fonologicz-
nym wykazuje liczne opóźnienia w stosunku do dzieci rozwi-
jających się prawidłowo. Dostrzec można braki w systemie se-
mantycznym i liczne parafazje w obrębie poszczególnych pól 
semantycznych. Wskazuje to na potrzebę rozwijania systemu lek-
sykalnego Marty. Na poziomie składni zauważyć można liczne 
odstępstwa od normy. W wieku trzech lat dziecko rozwija umie-
jętność budowania zdań złożonych, a pod koniec tego okresu po-
sługuje się wszystkimi typami zdań obecnymi w polskiej składni. 
M. Zarębina zauważa, iż ,,zdania złożone pojawiają się równo-
cześnie ze zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi. Parataksa po-
przedza hipotaksę. Najwcześniej występuje stosunek zespolenia 
łączny”27. Wśród zdań podrzędnych jako pierwsze pojawiają się 
zdania przyczynowe28. W świetle powyższych informacji rozwój 
składni u Marty znajduje się na etapie dziecka trzyletniego, po-
dobnie jak systemu fonologicznego. Budowanie złożonych wy-
powiedzi, co wymaga porządkowania ich w określone sekwencje 
i łączenia w spójną całość, jest dla niej zadaniem trudnym. Etap 
planowania wypowiedzi jest u dziewczynki wyraźnie zaburzo-
ny. Zdania, które buduje, etykietują jedynie poszczególne frag-
menty rzeczywistości lub też stają się trudno zrozumiałe dla od-
biorcy poprzez brak wykładników spójności. Nadawany tekst 
staje się często niespójny i niekoherentny. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż dziewczynka w zakresie zarówno fleksji rzeczownika, 
jak i czasownika radzi sobie na ogół dobrze. Problemy sprawia 

27  M. Zarębina, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław 1965, s. 63.
28  J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 

2008, s. 179.
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jej dopasowanie końcówki rzeczownika do przyimka, zwłaszcza 
jeśli chodzi o miejscownik. Terapia polegać więc będzie na roz-
wijaniu sprawności systemowej ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu leksykalno-syntaktycznego, ale i sprawności kulturowej.

W wyniku działań terapeutycznych Marta stopniowo opano-
wuje poszczególne umiejętności językowe. Słownik wzbogaca 
się o nowe słownictwo, które zdobywane jest poprzez czytanie 
globalne wyrazów, podczas układania historyjek obrazkowych, 
,,czytania” książeczek oraz zabaw tematycznych. Zmniejsza się 
także liczba parafazji semantycznych, jeśli chodzi o wyrazy naj-
bardziej podstawowe. Spośród kolorów opanowała obecnie trzy: 
różowy, żółty i niebieski. Najlepiej kojarzone wyrazy to te, które 
pochodzą z pól semantycznych: owoce, warzywa, jedzenie i za-
bawki. W celu wzbogacenia składni tworzone są opowiadania 
do historyjek obrazkowych. Na obecnym etapie dziecko wymaga 
jeszcze pomocy, aby uchwycić związki przyczynowo-skutkowe 
między zdarzeniami przedstawionymi na obrazkach, gdyż jej 
wypowiedź ogranicza się jedynie do wymienienia poszczegól-
nych elementów bez uwzględniania wzajemnych relacji. Środ-
kiem, służącym usprawnianiu systemu syntaktycznego, są rów-
nież zabawy tematyczne. Zabawa w sklep należy do najbardziej 
lubianych działań ludycznych dziewczynki. Prawidłowo wciela 
się w rolę, używa zwrotów grzecznościowych, zdań pytających 
czy wyrażających życzenie. Marta podczas terapii stopniowo 
opanowuje także umiejętność czytania. Na obecnym etapie jest 
to utrwalanie samogłosek oraz wyrazów dźwiękonaśladow-
czych. Przy odczytywaniu poszczególnych samogłosek i ono-
matopei korzysta z pomocy terapeuty, patrząc na wizualizacje 
lub odwołując się do kontekstu (sytuacja, wierszyk). Zrozumie-
nie związku między obrazem a dźwiękiem jest pierwszym eta-
pem nauki czytania. Choć nauka odczytywania samogłosek oraz 
wyrazów dźwiękonaśladowczych trwa stosunkowo długo, to 
fakt ten budzi nadzieję, że umiejętność ta zostanie w przyszłości 
opanowana. Co więcej, przyczyni się do rozwoju innych funkcji 
poznawczych, ponieważ to właśnie język staje się „narzędziem 
kognitywnego rozszerzania umysłu”29.

29  J. Cieszyńska, Kocham uczyć czytać. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli 
i rodziców, Kraków 2006, s. 53.
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