
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

INTERDYSCYPLINARNE  
KONTEKSTY 

 PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

 

 

Logopedyczne konteksty pedagogiki specjalnej 

Redaktor tematyczny numeru  
MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA 

 

 

POZNAŃ 2016 



  

INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
Czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie kwartalnika 

RADA REDAKCYJNA 
Redaktor naczelny – Iwona Chrzanowska (Adam Mickiewicz University in Poznan) 
Sekretarz redakcji – Aneta Wojciechowska (Adam Mickiewicz University in Poznan) 

Andrzej Twardowski (Adam Mickiewicz University in Poznan), Agnieszka Słopień (Poznan 
University of Medical Sciences), Beata Jachimczak (Adam Mickiewicz University in Po-
znan), Katarzyna Pawelczak (Adam Mickiewicz University in Poznan), Miron Zelina 
(Univerzita Komenského v Bratislave), Jana Rapuš-Pavel (Univerza v Ljubljani), William 
Brenton (University of Maine Presque Isle), Jacek Pyżalski (Adam Mickiewicz University in 
Poznan), Amadeusz Krause (The University of Gdansk), Jarmila Novotná (MBA Dubrnický 
technologický inštitút v Dubnici and Váhom, Masarykova Univerzita v Brně), Magdalena 
Olempska-Wysocka (Adam Mickiewicz University in Poznan) 

REDAKTORZY TEMATYCZNI 
Iwona Chrzanowska (edukacja włączająca, pedagogika osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi) 
Andrzej Twardowski (psychologia rozwoju człowieka, wczesne wspomaga-

nie rozwoju dziecka) 
Agnieszka Słopień (psychiatria dzieci i młodzieży) 
Beata Jachimczak (edukacja włączająca, pedagogika osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi) 
Katarzyna Pawelczak (psychologia osób z niepełnosprawnością) 
Aneta Wojciechowska (pedagogika specjalna, logopedia) 
Miron Zelina (pedagogika, psychologia) 
Jana Rapuš-Pavel (pedagogika społeczna) 
William Brenton (pedagogika specjalna) 
Jacek Pyżalski (pedagogika mediów, resocjalizacja) 
Amadeusz Krause (pedagogika specjalna) 
Jarmila Novotná (pedagogika) 
Magdalena Olempska-Wysocka (psychologia, surdopedagogika, logopedia) 

REDAKTORZY JĘZYKOWI  
Karolina Kuryś (język polski) 
Wendy Ross (język angielski) 
Nicol Ross (język angielski)  

REDAKTOR STATYSTYCZNY 
Paweł Mleczko  

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 

Publikacja sfinansowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ISSN 2300-391X 



  

Spis treści 

Wprowadzenie  .....................................................................................................  7 

ARTYKUŁY 

EWA GACKA 
Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia  ...............................  13 

RENATA MARCINIAK-FIRADZA 
Kilka uwag o potrzebie badań kompetencji słowotwórczych dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  .........................  29 

MARTA GALEWSKA-KUSTRA 
Wspieranie rozwoju kreatywności dziecka jako element praktyki 
logopedycznej. O możliwych związkach logopedii z pedagogiką 
twórczości  .....................................................................................................  53 

AGNIESZKA DŁUŻNIEWSKA 
Gesty jako predyktor rozwoju komunikowania się u dzieci pra-
widłowo się rozwijających oraz z zaburzeniami rozwojowymi  ............  73 

IZABELLA KUCHARCZYK 
Wybrane cechy rozwoju języka u dzieci z niepełnosprawnością 
wzroku  ...........................................................................................................  89 

MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA 
Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem  ...........  115 

MATEUSZ SZUREK 
Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej  ...........  137 



4 Spis treści 

  

ARTYKUŁ OBCOJĘZYCZNY 

ALENA VALIŠOVA 
Teacher in social role of manager and of leader  .......................................  161 

SPRAWOZDANIE 

MATEUSZ SZUREK 
Sprawozdanie z II Łódzkiego Seminarium Logopedycznego pt. „Mu-
tyzm w praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej  
i medycznej” Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 5 listo-
pada 2016 r.  ...................................................................................................  173 

RECENZJA 

EWA GACKA, EWELINA ZAJĄC 
Recenzja programu multimedialnego „Bambikowe logoprzygody” 
firmy edukacyjnej Moje Bambino  ..............................................................  181 

 



  

Contents 

Wprowadzenie  .....................................................................................................  7 

DISSERTATIONS 

EWA GACKA 
The speech-therapy diagnosis of a new-born child and an infant  ...............  13 

RENATA MARCINIAK-FIRADZA 
A few remarks about the need for research into word formation 
competence of children with mild intellectual disability  ..............................  29 

MARTA GALEWSKA-KUSTRA 
Supporting children’s creativity as a component of a speech therapy 
practice. On potential links between logopedics and pedagogy of 
creativity  ..............................................................................................................  53 

AGNIESZKA DŁUŻNIEWSKA 
Gestures as a predictor of the development of communication in children 
with normal development and developmental disorders  ..............................  73 

IZABELLA KUCHARCZYK 
Selected features of language development in children with visually 
impaired  ..............................................................................................................  89 

MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA 
Language and communication development of children with hearing 
impairment  ..........................................................................................................  115 

MATEUSZ SZUREK 
Speech disorders of patient suffering from advanced Parkinson’s disease   137 



6 Contents 

  

FOREIGN-LANGUAGE ARTICLE 

ALENA VALIŠOVA 
Teacher in social role of manager and of leader  .......................................  161 

CONFERENCE REPORT 

MATEUSZ SZUREK 
A Report on II Łódzkie Seminarium Logopedyczne „Mutyzm w prak-
tyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej” Wy-
dział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 5th November 2016  ........  173 

REVIEW 

EWA GACKA, EWELINA ZAJĄC 
Review of multimedial program „Bambikowe logoprzygody” by 
Moje Bambino  ...............................................................................................  181 

 
 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 14/2016 

 

Wprowadzenie 

Na przełomie ostatnich kilkunastu lat zarówno w Polsce, jak i na 
świecie można zaobserwować rozkwit logopedii jako nauki. Wi-
doczny jest także jej praktyczny rozwój – w zakresie diagnozy  
i terapii. Wiedza dotycząca współczesnej logopedii oparta jest na 
badaniach naukowych z wykorzystaniem obiektywnych, rzetelnych 
i trafnych narzędzi, a także najnowszych technik. Dzięki temu dzia-
łania logopedy stają się znacznie obszerniejsze, wykraczają poza 
ramy związane jedynie z zaburzeniami artykulacji. Kolejny tom 
Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej został po-
święcony właśnie logopedii. Jego celem jest przede wszystkim roz-
propagowanie wiedzy na temat zaburzeń mowy i komunikacji, 
jakie mogą pojawić się u dzieci, młodzieży dorosłych zarówno  
z niepełnosprawnościami, jak i bez nich. Niniejsza publikacja składa 
się z ośmiu artykułów, w których autorzy bardzo rzetelnie opisują 
aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. W pierwszym artykule Ewa 
Gacka przedstawia problematykę wczesnej interwencji logope-
dycznej. Prezentuje schemat diagnozy logopedycznej noworodka  
i niemowlęcia, a także wybrane narzędzia służące ocenie logope-
dycznej dzieci w tym wieku. W kolejnym artykule Renata Marciniak-  
-Firadza podejmuje problematykę słowotwórstwa dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Autorka prezentuje 
obecny stan badań dotyczący tych zagadnień, a także podkreśla, że 
prowadzone badania dotyczące kompetencji słowotwórczych dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną z jednej strony wpisują się  
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w nurt badań kompetencji językowych do tej pory nie badanych,  
z drugiej zaś mogą być pomocne w diagnozie kompetencji słowo-
twórczych, a wyniki tych badań mogą być też wykorzystane w pro-
cesie terapii logopedycznej uczniów o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. Kolejny artykuł – Marty Galewskiej-Kustry – dotyczy 
wspierania rozwoju kreatywności dziecka jako elementu praktyki 
logopedycznej, a także przedstawia możliwe związki logopedii  
z pedagogiką twórczości. Jak podkreśla Autorka, logopedia i peda-
gogika kreatywności są dyscyplinami, których zainteresowania 
badawcze są różne, a niektórzy nawet twierdzą, że nie mają nic 
wspólnego. Jednak cele pedagogiki twórczości mogą stać się częścią 
praktyki terapii mowy. Artykuł stanowi próbę zilustrowania moż-
liwych relacji pomiędzy pedagogiką kreatywności a logopedią oraz 
pokazuje praktyczne sposoby, w których praktyka terapii mowy 
może stać się okazją do rozwijania kreatywności dzieci. W czwar-
tym artykule Agnieszka Dłużniewska podejmuje problematykę 
gestów jako predyktorów rozwoju komunikowania się u dzieci 
prawidłowo się rozwijających oraz z zaburzeniami rozwojowymi. 
Jak wskazuje Autorka, gesty i mimika pojawiają się w komuniko-
waniu się dziecka zanim jest ono w stanie wypowiedzieć pierwsze 
słowo, a ich jakościowy i ilościowy przyrost uznaje się za wskaźnik 
przyszłego rozwoju językowego. Przyrost ten może być wyznaczni-
kiem nieprawidłowości rozwojowych nie tylko w zakresie funkcji 
językowych, lecz także poznawczych. Aspekty, na które należy 
zwrócić uwagę, to przede wszystkim częstotliwość używania ge-
stów, wykorzystywanie ich do komunikowania się, posługiwanie 
się gestami w połączeniu z kontaktem wzrokowym oraz wokaliza-
cją, przejście od konkretnego do abstrakcyjnego użycia gestów,  
a następnie od gestów do słów. 

W piątym artykule zostały omówione wybrane cechy rozwoju 
języka u dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Izabella Kucharczyk 
dokonała przeglądu literatury badawczej przedstawiającej trudno-
ści napotykane przez niewidome dzieci na poszczególnych etapach 
rozwoju mowy. Jak podkreśla Autorka, mimo że badań na ten te-
mat jest stosunkowo niewiele, nie oznacza to, że naukowcy nie zaj-
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mują się tym zagadnieniem i nie podkreślają relacji, jakie zachodzą 
między wzrokiem a rozwojem języka. W artykule zaprezentowano 
dotychczasowe badania dotyczące m.in. zdolności językowych  
i rozwoju słownictwa, wyobrażeń surogatowych, analogii seman-
tycznych, rozumieniu relacji przestrzennych i związanych z nimi 
przyimkami. Kolejny artykuł, Magdaleny Olempskiej-Wysockiej, 
prezentuje istotne aspekty dotyczące mowy i komunikacji dziecka  
z uszkodzonym słuchem. Autorka przedstawia złożoność procesu 
rozwoju mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem.  
W artykule podkreślono istotę czynników warunkujących w róż-
nym stopniu i zakresie rozwój kompetencji językowej i komunika-
cyjnej dziecka z niepełnosprawnością słuchową. Jak podkreśla Au-
torka, umiejętność językowego porozumiewania się stanowi istotną 
zdolność dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Umiejętność ta 
ma wpływ m.in. na wybór szkoły, metody nauczania. Nie można jej 
traktować jako odrębnej funkcji, ponieważ jest powiązana z innymi, 
razem tworzą nierozerwalną całość. 

Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej 
to artykuł, w którym przede wszystkim zwrócono uwagę na po-
trzebę oddziaływań logopedycznych w opisywanym schorzeniu.  
W publikacji Autor, Mateusz Szurek, przedstawia krótką charakte-
rystykę pacjentki oraz opis jej obecnego stanu. Znaczna część tekstu 
została poświęcona diagnozie logopedycznej postawionej na pod-
stawie dokładnych badań poszczególnych aspektów mowy. W koń-
cowej części artykułu zaprezentowano przykładowe ćwiczenia  
stosowane w terapii logopedycznej osób z chorobą Parkinsona. Ni-
niejsza publikacja może więc stanowić egzemplifikację postępowa-
nia dla innych logopedów, ułatwiającą pracę z osobami z tego typu 
zaburzeniami mowy i komunikacji. 

Opracowanie zamyka artykuł Aleny Valisowej dotyczy specyfi-
ki zarządzania edukacją na uniwersytetach w Czechach. Określa 
jego różnice, a także wspólne cechy w odniesieniu do przywództwa 
i podkreśla ich wzajemne powiązania w procesach systematycznego 
planowania, organizacji, finansowania, monitorowania, kierowania 
ludźmi, kontroli i oceny. Jak podkreśla Autorka, zarządzanie edu-
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kacją jest również dziedziną studiów na niektórych uniwersytetach 
– specjalizacją techniczną, ekonomiczną i humanistyczną. 

Tom ten uzupełnia doniesienie z II Seminarium Logopedyczne-
go „Mutyzm w praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedago-
gicznej i medycznej”, którego celem była wymiana obserwacji i wy-
ników badań dotyczących mutyzmu, zapoznanie z najnowszymi 
doniesieniami naukowymi związanymi z omawianym zagadnie-
niem oraz prezentacja metod i technik pracy z pacjentem z muty-
zmem wybiórczym, a także recenzja logopedycznego, multimedial-
nego programu. 

Mam nadzieję, że lektura niniejszego tomu będzie dla Państwa 
interesująca i zachęci do sięgania po kolejne. 

Magdalena Olempska-Wysocka 
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EWA GACKA

Uniwersytet Łódzki

Diagnoza logopedyczna noworodka  
i niemowlęcia 

ABSTRACT: Ewa Gacka, Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia [The speech-
therapy diagnosis of a new-born child and an infant]. Interdyscyplinarne Konteksty 
Pedagogiki Specjalnej, nr 14, Poznań 2016. Pp. 13–28. Adam Mickiewicz University 
Press. ISSN 2300-391X 

The issues of the speech-therapy early intervention were brought up in the article. 
An outline of the speech-therapy diagnosis of the newborn child and the infant was 
presented, and also the chosen tools were introduced in order to make the speech-
therapy assessment of those babies 

KEY WORDS: the early intervention, the speech-therapy diagnosis, a new-born child, 
an infant. 

O istocie wczesnej interwencji logopedycznej 

Zagadnienia związane z wczesną interwencją pozostają w sferze 
zainteresowań medycyny, psychologii, pedagogiki, a także logope-
dii. W teorii i praktyce logopedycznej pod tym pojęciem najczęściej 
rozumie się oddziaływania skierowane na najmłodsze dzieci, od 
momentu narodzin. Wczesna interwencja logopedyczna dotyczy dzie-
ci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym mogącymi zakłócić rozwój 
mowy (np. z zespołem Downa, niedosłuchem/głuchotą, rozszcze-
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pem wargi i/lub podniebienia, mózgowym porażeniem dziecię-
cym) oraz dzieci ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie 
komunikacji językowej (np. wcześniaków, dzieci hipotroficznych 
czy z obciążonym wywiadem okołoporodowym). W założeniach pilo-
tażowego, rządowego programu realizowanego w latach 2005-2007 
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (obejmującego także 
wczesną interwencję, w tym pomoc logopedyczną) jej odbiorcy zo-
stali zdefiniowani jako dzieci zagrożone niepełnosprawnością i nie-
pełnosprawne, w wieku od urodzenia do siódmego roku życia1. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na inne, szersze zna-
czenie terminu, zgodnie z którym wczesna interwencja logopedyczna 
jest postrzegana także jako działania podejmowane wobec osób do-
rosłych, w tym starych2. W tych przypadkach postępowanie logope-
dyczne zmierza do przeciwdziałania językowym skutkom schorzeń 
w ich początkowym stadium lub spowolnienia niekorzystnych,  
a nieuchronnych – z punktu widzenia współczesnej nauki – zmian 
dotyczących komunikacji językowej, jak ma to miejsce np. u osób  
z chorobą Parkinsona czy otępieniem alzheimerowskim. Słuszne wy-
daje się stwierdzenie Jacka Błeszyńskiego, że wczesna interwencja to 
każde szybko podejmowane działanie wobec osób z grupy zagrożo-
nej wystąpieniem nieprawidłowości lub wobec pacjentów, u których 
wystąpiły pierwsze symptomy zaburzeń, bez względu na ich wiek3. 

Podmiotami wczesnej interwencji są zarówno sami pacjenci 
(dzieci i dorośli), jak i ich rodziny. Takie ujęcie odbiorców wczesnej 
pomocy znajduje oparcie w systemowej teorii rodziny4. Pacjent jest 
________________ 

1 Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku 
zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, https://www. 
nfz.rzeszow.pl/files/dokumenty/63_2005_zal.pdf [dostęp: 19.09.2016]. 

2 D. Pluta-Wojciechowska, Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy 
konieczność, [w:] Wczesna interwencja w logopedii, red. J.J. Błeszyński, D. Baczała, Har-
monia Universlias, Gdańsk 2015, s. 17-29; J.J. Błeszyński, Wczesna interwencja – różne 
podejścia, ujęcia, definicje. Różne nie znaczy sprzeczne [w:] Wczesna interwencja w logope-
dii, red. J.J. Błeszyński, D. Baczała, Harmonia Universlias, Gdańsk 2015, s. 31-42. 

3 Ibidem. 
4 R.J. Simeonsson, Early childchood Intervention, „Infants and Young Children” 

2000, 12, s. 4-9. 
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częścią rodziny, a wszystko, czego doświadczają poszczególni jej 
członkowie, wpływa na jej funkcjonowanie jako całości. W niej 
człowiek znajduje oparcie i siłę, a więc wymaga ona wsparcia  
w trudnej drodze towarzyszenia bliskiej osobie w procesie diagno-
styczno-terapeutycznym. W trakcie diagnozy i terapii dziecka, 
zwłaszcza małego, konieczna jest obecność rodziców, którym trzeba 
przekazać informacje na temat występujących nieprawidłowości, 
ale także mocnych stron dziecka, udzielić konkretnych wskazówek 
terapeutycznych oraz wsparcia psychicznego. 

Idea wczesnej interwencji logopedycznej wyrasta z potwierdzo-
nej badaniami tezy o plastyczności mózgu i jego zdolności do zmian 
pod wpływem działania bodźców ze środowiska5. Zdolność do 
przeorganizowania komórek nerwowych dotyczy zarówno dzieci 
(plastyczność rozwojowa), jak i osób dorosłych (plastyczność kom-
pensacyjna). Michael Gazzaniga podkreśla, że choć „wzór połączeń 
neuronalnych powstaje pod kontrolą genetyczną, bodźce zewnętrz-
ne – pochodzące ze środowiska i z ćwiczenia – również wpływają 
na wzrost neuronów i tworzenie połączeń”6. Zdolność do naprawy 
uszkodzeń układu nerwowego zmniejsza się wraz z wiekiem7. Ba-
dacze zwracają uwagę na istnienie okresów wrażliwych (sensytyw-
nych), czyli takich, w których występuje największa podatność mó-
zgu na działanie bodźców zewnętrznych, pod wpływem których 
może dojść do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN)8. 
Podjęcie działań w tym czasie zwiększa szansę na prawidłowy 
rozwój i optymalizuje efekty terapii. 
________________ 

5 H. Als i in., Early experience alters brain function and structure, „Pediatrics” 2004, 
113(4), s. 846-857; M. Kossut, Synapsy i plastyczność mózgu, http://fundacjarozwojunauki. 
pl/res/Tom1/Nauka%20swiatowa%20i%20polska%5B1%5D.Rozdzial%2009.pdf [do-
stęp: 19.09.2016]. 

6 M.S. Gazzaniga, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej 
woli, Smak słowa, Sopot 2013, s. 25. 

7 J. Doroszewska, Neurogeneza i plastyczność synaptyczna ośrodkowego układu ner-
wowego, [w:] Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, red. W. Kozubski,  
J. Doroszewska, Czelej, Lublin 2008, s. 45-64. 

8 S.J. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. 
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Wczesna interwencja przynosi wymierne korzyści osobie, która 
w niej uczestniczy, poprawiając jakość jej egzystencji, dając szansę 
samorealizacji i godnego życia. Daje także realne korzyści ekono-
miczne całemu społeczeństwu – zmniejszając wydatki państwa na 
renty czy zasiłki chorobowe. Należy tez pamiętać o względach na-
tury etycznej, uzasadniających podjęcie działań z zakresu wczesnej 
interwencji. 

Procedury postępowania logopedycznego 

Wśród procedur postępowania logopedycznego Stanisław Gra-
bias wymienia: diagnozowanie, programowanie terapii i realizację 
procesu terapeutycznego9. Zgodnie z ujęciem proponowanym przez 
autora diagnozowanie to deskrypcja, czyli opis sprawności interak-
cyjnych takich jak: wymowa, język, struktury pojęciowe, dialog  
i wypowiedzi narracyjne, a także interpretacja wyników badań spe-
cjalistycznych oraz danych z wywiadu rodzinnego. Opis i interpre-
tacja symptomów zaburzeń mowy pozwalają na postawienie diag-
nozy nozologicznej oraz wykluczenie innych rozpoznań, w ramach 
tzw. diagnozy różnicowej. Rejestracja i rzetelne opisanie objawów 
zaburzeń w zakresie komunikacji językowej stanowi podstawę  
programowania procesu terapeutycznego oraz samej terapii. Pro-
gramując ją, określa się cele postępowania logopedycznego, jego 
strategie i metody. Realizacja terapii wymaga zastosowania odpo-
wiednich środków i pomocy, a także cyklicznej oceny uzyskiwa-
nych efektów po to, by kontynuować zaplanowane działania lub 
dokonać ich korekty. Diagnozowanie, programowanie terapii,  
a także jej prowadzenie, to procedury obecne także we wczesnej 
interwencji logopedycznej, skierowanej do najmłodszych pacjentów 
od momentu narodzin, odpowiednio zmodyfikowane ze względu 
na możliwości rozwojowe dzieci w tym wieku. 
________________ 

9 S. Grabias, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] Logopedia. Standar-
dy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, red. S. Grabias, J. Panasiuk,  
T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 13-35. 
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Schemat diagnozy logopedycznej noworodków  
i niemowląt 

Diagnozę logopedyczną noworodka i niemowlęcia przeprowa-
dza się z zachowaniem ogólnych reguł obowiązujących w postępo-
waniu diagnostycznym. Składają się na nią wszystkie elementy 
niezbędne do postawienia rozpoznania logopedycznego, a więc: 

– wywiad z rodzicami, 
– analiza dokumentacji specjalistycznej (przede wszystkim wy-

ników badań neonatologicznych, neurologicznych, laryngolo-
gicznych, audiologicznych, ocena psychologa, fizjoterapeuty, 
rehabilitanta oraz pozostałych specjalistów w zależności od 
potrzeb), 

– badanie logopedyczne. 
Celem wywiadu jest uzyskanie informacji o przebiegu ciąży  

i porodu, stanie dziecka po urodzeniu, a także obserwowanych 
przez rodziców nieprawidłowościach związanych ze sposobem jego 
oddychania, reagowania na dźwięki z otoczenia, stanem napięcia 
mięśniowego czy trudnościami podczas karmienia. Rozmowa z ro-
dzicami noworodków i niemowląt z wadami genetycznymi, uszko-
dzeniami OUN, uszkodzeniami narządów zmysłów, poważnymi 
uszkodzeniami strukturalnymi obwodowego narządu mowy (roz-
szczep wargi i/lub podniebienia) czy też skrajnie niedojrzałych 
wcześniaków wymaga szczególnego taktu i subtelności. Przyjście 
na świat dziecka z wadami i zaburzeniami rozwojowymi lub zagro-
żonego wystąpieniem patologii to traumatyczne przeżycie, dlatego 
rodzice potrzebują czasu na przystosowanie się do nowej sytuacji. 
Częstą reakcją na taką wiadomość jest rozpacz, poczucie utraty 
oczekiwanego, zdrowego dziecka, a w konsekwencji bezradność 
oraz apatia. Zdarza się niechęć do podjęcia leczenia i terapii, ze 
względu na brak wiary w ich skuteczność. U części rodziców wy-
stępuje reakcja zaprzeczenia i wyparcia problemu. Mogą nie chcieć 
lub nie umieć współpracować z personelem medycznym, psycholo-
giem czy logopedą, dlatego dużo zależy od specjalistów prowadzą-
cych rozmowę, ich wrażliwości, poczucia empatii, ale przede wszyst- 
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kim profesjonalizmu. Prawidłowo przeprowadzony wywiad do-
starcza cennych informacji na temat funkcjonowania pacjenta. 
Uwagi rodziców o występujących nieprawidłowościach i zachowa-
niach dziecka, które obserwują podczas opieki nad noworodkiem  
i niemowlęciem, znacząco wpływają na trafność diagnozy i jakość 
udzielanej pomocy. 

W diagnozowaniu, leczeniu i terapii dziecka niepełnosprawne-
go lub znajdującego się w grupie ryzyka istotną rolą jest współdzia-
łanie lekarzy, psychologów, rehabilitantów, logopedów itp. Pro-
blemy diagnozowanych osób mogą manifestować się w różnych 
sferach, nakładając się na siebie i potęgując niekorzystne skutki, 
dlatego ich właściwe rozpoznanie, a potem eliminacja wymaga 
działań całego zespołu leczniczo-terapeutycznego. Staranna analiza 
dokumentacji medycznej i psychologicznej pomaga logopedzie  
w postawieniu diagnozy – przede wszystkim w określeniu pato-
mechanizmu i przyczyny obserwowanych zaburzeń/nieprawidło-
wości oraz zaplanowaniu procesu terapeutycznego. 

Badanie logopedyczne noworodka i niemowlęcia polega na 
ocenie czynności, które poprzedzają pojawienie się języka. Obejmu-
je zarówno czynności biologiczne, jak i pierwsze zachowania o cha-
rakterze społecznym, służące porozumiewaniu się z otoczeniem, 
przekazywaniu intencji w sposób pozawerbalny. Trzeba pamiętać, 
że komunikacyjna sprawność pragmatyczna wyprzedza pojawienie 
się sprawności systemowej, sytuacyjnej i społecznej10. Rozwój ko-
munikacji w okresie prelingwalnym odbywa się za pomocą swoi-
stego dialogu, prowadzonego przez dorosłych przy użyciu środ-
ków językowych i niejęzykowych, a pozawerbalnych przez dziecko. 
Taki rodzaj komunikowania się nosi nazwę kontaktów konwersa-
cjopodobnych11. 
________________ 

10 S. Grabias, Pojęcie sprawności językowej a praktyka logopedyczna, „Logopedia” 
1990, tom 17, s. 51-63. 

11 M. Kielar-Turska, M. Białecka-Pikul, Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia roz-
woju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała,  
J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 47-82. 
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Przeprowadzając badanie logopedyczne w ramach wczesnej  
interwencji, należy różnicować objawy patologiczne od tych zwią-
zanych z niedojrzałością układu nerwowego, która jest charaktery-
styczna dla wcześniaków12. Dlatego przy ocenie dziecka urodzonego 
przedwcześnie istotne jest uwzględnianie tzw. wieku skorygowa-
nego, czyli wieku metrykalnego pomniejszonego o tygodnie braku-
jące do terminu porodu13. 

W badaniu logopedycznym dziecka do pierwszego roku życia 
oceniane są: 

1. Czynności prymarne, takie jak odruchy ustno-twarzowe, spo-
sób przyjmowania pokarmów, sposób oddychania. Podczas badania 
logopeda ocenia odruchy: otwierania/zwierania ust, żuchwowy, 
ryjkowy, lizania, szukania, kąsania, ssania, połykania, zwracania/ 
/wymiotny, żucia. Dokładny opis sposobu wyzwalania i oceny po-
szczególnych odruchów znaleźć można w publikacjach Elżbiety 
Stecko, Swietłany Masgutowej i Anny Regner14. Przeprowadzając 
badanie logopedyczne dziecka urodzonego przedwcześnie, należy 
wziąć pod uwagę fakt, że efektywne ssanie pojawia się po 32. tygo-
dniu życia płodowego, dlatego odruch ssania nie będzie występo-
wał u skrajnych wcześniaków15. Badanie odruchów, a także sposób, 
w jaki dziecko radzi sobie z przyjmowaniem pokarmów pozwalają 
jednocześnie na wysunięcie wniosków dotyczących sprawności 
aparatu artykulacyjnego. Ocena sposobu oddychania dokonywana 
przez logopedę dotyczy przede wszystkim toru oddechowego. 
________________ 

12 P. Zawitkowski, Wczesna stymulacja rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, 
[w:] Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, red. M.K. Kornacka, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 68-86.; Z. Kołakowska, Alterna-
tywy wczesnej interwencji, „Postępy w Neonatologii” 1999, tom 10, s. 358-363. 

13 B. Stoińska, A. Montgomery, Model i rola poradni wczesnej oceny rozwoju dziec-
ka, [w:] Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia, red. M.K. Kornacka, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s.21-32 

14 E. Stecko, Logopedia małego dziecka, Wydawnictwo ES, Legionowo 2013;  
S. Masgutowa, A. Regner, Rozwój mowy w świetle integracji sensomotorycznej, Wy-
dawnictwo Continuo, Wrocław 2009. 

15 B. Cieślak-Osik, I. Staniak, M.K. Kornacka, Metody wczesnej stymulacji rozwo-
jowej oraz wspomaganie terapii noworodka przedwcześnie urodzonego. „Klinika Pedia-
tryczna” 2007, vol. 15, nr 1, s. 53-58. 
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2. Budowa narządów artykulacyjnych: języka, także wędzidełka 
podjęzykowego, warg, podniebienia twardego i miękkiego, żu-
chwy. Przy ocenie należy brać pod uwagę typowe dla dziecka  
w tym wieku cechy morfologiczne i funkcjonalne aparatu artykula-
cyjnego, takie jak np. fizjologiczne tyłożuchwie (dotylne ustawienie 
żuchwy w stosunku do szczęki) czy trzewny/niemowlęcy sposób 
połykania, z językiem pomiędzy wałami dziąsłowymi. Należy także 
uwzględnić obecne u niektórych odbiorców wczesnej interwencji – 
wcześniaków – zmiany w morfologii aparatu artykulacyjnego. Tzw. 
gotyckie podniebienie występujące w chwili narodzin u niektórych 
dzieci urodzonych przedwcześnie nie ma charakteru patologiczne-
go, ale jest konsekwencją zbyt krótkiego czasu przeznaczonego  
na rozwój podniebienia w okresie płodowym16. Podczas badania  
narządów artykulacyjnych dokonuje się także oceny napięcia mię-
śniowego języka, warg, policzków, którą weryfikuje się z informa-
cjami na temat stopnia dojrzałości i dystrybucji napięcia mięśnio-
wego w całym ciele uzyskanymi od neurologa, rehabilitanta czy 
fizjoterapeuty. 

3. Wrażliwość twarzy na dotyk. Nadwrażliwość objawiająca się 
wygórowanymi reakcjami (zdecydowane kręcenie głową, nadmier-
ne pobudzenie ruchowe, płacz) występuje np. u dzieci, które przy-
szły na świat drogą cesarskiego cięcia. Najbardziej niedojrzałe 
wcześniaki, a także te po zabiegach operacyjnych, często nie tolerują 
nawet bardzo delikatnego dotyku, co należy uwzględnić w proce-
durze diagnostycznej17. 

4. Reakcje słuchowe na dźwięki z otoczenia, w tym dźwięki 
mowy (obecne już w okresie płodowym). Pożądaną reakcją dziecka 
jest chwilowa przerwa w ssaniu podczas karmienia albo wstrzyma-
nie ruchów ciała, a także poszukiwanie źródła dźwięku poprzez 
odwracanie głowy w kierunku, z którego on dochodzi (ta ostatnia 
________________ 

16 C. Amiel-Tison, Neurologia perinatalna, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 
2008. 

17 J. Świetliński, Dobry dotyk, [w:] Neonatologia i opieka nad noworodkiem, red.  
J. Świetliński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s. 331-335. 
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reakcja pojawia się około piątego miesiąca życia – dalej m.ż.)18.  
Reakcją na głos znanych niemowlęciu osób (przede wszystkim ro-
dziców) jest uśmiech, radosne pobudzenie, ożywienie. Warto za-
znaczyć, że w Polsce od 2002 r. przeprowadza się powszechne prze-
siewowe badania słuchu noworodków, które są podstawowym 
źródłem informacji o stanie słuchu dziecka po porodzie. Ponieważ 
do uszkodzeń słuchu może dojść na wszystkich etapach rozwoju  
(a więc już po tych badaniach przesiewowych) bardzo istotna jest 
kontrola reakcji niemowlęcia na bodźce słuchowe, dokonywana 
podczas badania logopedycznego. 

5. Wstępna faza rozwoju mowy obejmująca: zachowania symp-
tomatyczne, takie jak krzyk, płacz (od chwili narodzin), głużenie 
(pojawiające około 2. m.ż.) i gaworzenie (pojawiające się około  
6. m.ż.) oraz początki zachowań językowych – pierwsze wyrazy 
(najczęściej nazwy osób z najbliższego otoczenia), które pojawiają 
się u prawidłowo rozwijającego się dziecka pod koniec okresu nie-
mowlęcego. 

6. Kontakt wzrokowy oraz wspólne pole uwagi, które zaczyna 
kształtować się około 9. m.ż.19. Brak kontaktu wzrokowego oraz 
brak wspólnego pola uwagi mogą być wczesnym objawem przy-
szłych zaburzeń mowy związanych z autyzmem, upośledzeniem 
rozwoju umysłowego, niedosłuchem/głuchotą. Umiejętność sku-
piania wzroku na twarzy dorosłego rozwija się już u noworodka. 
Ocenie podlega także uśmiech społeczny, który pojawia się u dziec-
ka około 3. m.ż. Zdrowe dziecko po 2. m.ż. reaguje mimiką na twarz 
osoby dorosłej i śledzi ją wzrokiem20. 

7. Gesty, zwłaszcza gest wskazywania palcem, odgrywający 
ważną rolę komunikacyjną, a pojawiający się około 9. m.ż.21. Za jego 
pomocą niemowlę wyraża prośbę o coś, wskazuje lub pokazuje 
przedmiot. 
________________ 

18 J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja roz-
woju dziecka od noworodka do 6. roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008. 

19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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8. Rozumienie przez dziecko prostych wypowiedzi otoczenia. 
Oceny dokonuje się poprzez polecenia i pytania typu: pokaż jaki 
jesteś duży, daj mamie buziaka, daj grzechotkę, pokaż jaki smaczny 
jest sok, pokaż gdzie jest tata, pokaż gdzie masz ucho (dotyczy 
dzieci w drugim półroczu życia). 

9. Umiejętność naśladowania, która stanowi podstawę uczenia 
się, w tym nabywania zdolności komunikacyjnych. U niemowląt 
(ok. 8-9. m.ż.) bada się zdolność naśladowania gestów np. gestu na 
pożegnanie czy negacji, a także umiejętność odtwarzania ruchów 
takich jak np. wyciąganie rąk do góry, poklepywanie się/głaskanie 
po brzuchu, klaskanie (bicie brawa), przesyłanie całusów. 

Wybrane narzędzia służące ocenie logopedycznej dzieci 
do pierwszego roku życia 

Procedura diagnostyczna wymaga zastosowania odpowiednich 
narzędzi. Są nimi różnego rodzaju karty badania, testy, skale, kwe-
stionariusze. Propozycję narzędzia do wczesnej oceny logopedycz-
nej dziecka od okresu niemowlęcego do trzeciego roku życia przed-
stawili Izabela Bogudzińska i Tomasz Woźniak22. Kwestionariusz 
wczesnej diagnozy logopedycznej (KWDL) wymienionych autorów 
składa się z trzech części przeznaczonych odpowiednio dla dzieci  
w przedziałach wiekowych: a) od 1. do 12. m.ż.; b) od 13. do 24. m.ż.; 
c) od 25. Do 36. m.ż.23. Część poświęcona diagnozie logopedycznej 
niemowlęcia obejmuje ocenę czterech obszarów: odruchy, mowa  
i rozumienie, percepcja, a także motoryka duża i mała. W ich obrę-
bie wyszczególniono różne reakcje i zachowania dziecka. Przy każdej 
________________ 

22 I. Bogudzińska, T. Woźniak, Kwestionariusz wczesnej diagnozy logopedycznej 
(KWDL) – propozycja diagnozy dzieci w przedziale wieku od 6. do 36. miesiąca życia. „Lo-
gopedia” 2013, t. 42, s. 203-214. 

23 W tytule artykułu prezentującego narzędzie autorzy użyli sformułowania 
„(…) propozycja diagnozy dzieci w przedziale wieku od 6. do 36. miesiąca życia”  
(s. 203), natomiast w tekście przedział wiekowy został określony jako „(…) od 1.  
do 12. miesiąca życia” (s. 205). 
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ocenianej pozycji znajduje się miejsce pozwalające na wpisanie czy 
dana reakcja bądź zachowanie występuje oraz na ewentualne uwagi. 

W pierwszym obszarze autorzy zalecają badanie następujących 
odruchów: otwierania ust, ssania, szukania, kąsania, ryjkowego, 
żuchwowego, wymiotnego oraz żucia. Przy każdym zaznaczono 
czas, do którego występuje on u prawidłowo rozwijającego się nie-
mowlęcia. Przetrwały odruch (obecny poza podanymi granicami 
czasowymi) może świadczyć o istniejących nieprawidłowościach. 

Na badanie w obszarze obejmującym mowę i rozumienie składa 
się ocena: głużenia, gaworzenia, głośnego śmiechu, sygnałów 
dźwiękowych w formie sygnałów znaczących, reakcji na imię, ini-
cjacji dialogu przez gaworzenie, poszukiwania wzrokiem osoby lub 
przedmiotu w reakcji na zapytanie, wykonania/rozumienia pro-
stych poleceń, sposobu uczestniczenia w zabawach charaktery-
stycznych dla okresu niemowlęcego typu „a ku-ku”, wypowiada-
nych samogłosek i spółgłosek. 

Przy badaniu percepcji bierze się pod uwagę: reakcję na ostre świa-
tło oraz głośne odgłosy, zatrzymanie wzroku na twarzy osoby dorosłej 
i jej śledzenie, uśmiech społeczny, poszukiwanie źródła dźwięku, spo-
glądanie na przedmiot, który upadł, naśladowanie czynności dorosłe-
go, wskazywanie palcem, zainteresowanie odbiciem w lustrze. 

Badanie motoryki malej i dużej polega na ocenie pojawiających 
się w odpowiednim czasie określonych umiejętności ruchowych, 
takich jak: podnoszenie i utrzymywanie głowy, zabawy rękoma, 
chwytanie i przekładanie przedmiotów z ręki do reki, obracanie się 
z pleców na brzuch, siadanie, raczkowanie, chodzenie. 

Uzupełnieniem danych z KWDL jest badanie budowy i rucho-
mości aparatu artykulacyjnego, sposobu oddychania, sposobu przyj-
mowania pokarmów oraz ankieta z rodzicami dziecka. 

Narzędziem pozwalającym na ocenę umiejętności prelingwal-
nych dziecka są także karty diagnozy neurologopedycznej niemow-
lęcia od narodzin do 12. m.ż. Marzeny Machoś24. Kwestionariusz 
________________ 

24 M. Machoś, Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia od 0 do 12 miesiąca życia. 
Ocena odruchów ze sfery orofacjalnej oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy. Wy-
dawnictwo Ergo Sum, Bytom 2011. 
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składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje dane z wywiadu z rodzi-
cami, druga służy ocenie budowy narządów artykulacyjnych, sposobu 
oddychania, przyjmowania pokarmów i picia, odruchów ustno-twa-
rzowych, wrażliwości na dotyk, trzecia jest pomocna w ocenie przed-
językowych zachowań dziecka, istotnych dla rozwoju mowy. Autor-
ka zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w ocenie pozycji 
niemowlęcia podczas karmienia, sekwencyjności ssania. Ocenę odru-
chów poza wymienionymi przez I. Bogudzińską i T. Woźniaka po-
szerza o badanie odruchu Babkina i odruchu akustyczno-twarzo-
wego. Przy ocenie prelingwalnych aspektów komunikacyjnych kon-
centruje się na: krzyku, płaczu, głużeniu, gaworzeniu, pierwszych 
słowach, skupianiu wzroku niemowlęcia na twarzy osoby dorosłej, 
fiksowaniu wzroku na przedmiocie, reakcjach słuchowych na 
dźwięki z otoczenia oraz na geście wskazywania palcem. 

W diagnozie logopedycznej niemowląt specjaliści mogą skorzy-
stać również z arkuszy obserwacyjnych opracowanych w kanadyj-
skim Centrum Hanen25. Wśród dwóch pierwszych etapów rozwoju 
mowy wyodrębnionych przez terapeutów tej organizacji, podaje się 
„stadium odkrywania świata” (od narodzin do 8. m.ż) oraz „sta-
dium początków komunikacji” (od 8. do 13. m.ż.)26. W arkuszu ob-
serwacyjnym dzieci z wymienionych okresów rozwoju mowy 
zwraca się uwagę na cele i częstotliwość sygnałów komunikacyj-
nych danego rodzaju (część A), a także sposób ich wysyłania (część 
B) oraz sposób uczestniczenia dziecka w interakcjach (część C). 

W części A arkusza wylicza się następujące powody komuni-
kowania się dziecka z otoczeniem: protest, prośba o przedmiot lub 
wykonanie czynności, prośba o uczestnictwo w zabawie, prośba  
o uwagę, reakcja na słowa osoby dorosłej, prośba o pocieszenie, 
________________ 

25 Centrum Hanen jest kanadyjską organizacją pożytku publicznego prowadzą-
cą szkolenia z zakresu rozwoju i zaburzeń mowy przeznaczone dla logopedów  
i innych specjalistów, a także rodziców dzieci z problemami w zakresie komunikacji 
językowej, 

26 E. Weitzman, J. Greenberg, Razem uczymy się mówić. Przewodnik dotyczący 
wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkoli, Wydaw-
nictwo Harmonia, Gdańsk 2014. 
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popisywanie się lub zwracanie na siebie uwagi, zwracanie uwagi na 
ludzi, rzeczy oraz zdarzenia, opisywanie rzeczywistości przy uży-
ciu pierwszych pojawiających się słów, wykorzystywanie obrazka 
lub znaku, prośba o informację poprzez stosowanie intonacji pytają-
cej. Osoba dokonująca oceny określa częstotliwość poszczególnych 
zachowań komunikacyjnych, zaznaczając, czy występują one często, 
czasami, rzadko, nigdy. 

Część B pozwala na określenie sposobów przekazywania inten-
cji komunikacyjnych. W stadium odkrywania świata są nimi: płacz, 
spoglądanie na osobę dorosłą, uśmiech, wydawanie dźwięków 
zbliżonych do samogłosek i spółgłosek, zmiana natężenia i wysoko-
ści głosu, ruchy ciała, zmiana wyrazu twarzy, głośny śmiech, wy-
ciąganie rak. W stadium początków komunikacji do sposobów  
wyrażania intencji komunikacyjnych zalicza się: spoglądanie na 
osobę, wskazywanie, gestykulację typu machanie ręką, potrząsanie 
głową, pokazywanie, za pomocą którego dziecko próbuje przekazać 
to, co chciałoby powiedzieć, połączenie kontaktu wzrokowego, wy-
dawania dźwięków i wskazywania, wydawanie dźwięków, posia-
dających znaczenie oraz wypowiadanie pojedynczych słów. Na 
marginesie należy dodać, że dzieci z niepełnosprawnością złożoną, 
wielozakresową mogą przekazywać intencje komunikacyjne w spo-
sób nietypowy, ważne zatem, aby umieć je rozpoznawać i trakto-
wać jako potencjalnie komunikacyjne, co podkreśla Walter Strass-
meier27. 

W części C badający ocenia sposoby uczestniczenia dziecka  
w interakcjach, spośród których wymienione zostały: wydawanie 
dźwięków mających na celu kolejną wymianę wypowiedzi, wyra-
żanie zainteresowania uwagą osoby dorosłej, łatwość, z jaką dziec-
ko daje się zaangażować w zabawy typu „a ku-ku”, inicjowanie 
zabaw typu „a ku-ku”, zwracanie uwagi dziecka na siebie i na 
przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu, jednoczesne wyko-

________________ 

27 W. Strassmeier, przekład Magdalena Wojdak-Piatkowska, Interwencja wcze-
snodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Har-
monia Universalis, Gdańsk 2014. 
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rzystywanie kontaktu wzrokowego, dźwięków, gestów i czyn- 
ności oraz wchodzenie w interakcje z dorosłym z wykorzystaniem 
zabawek. 

Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano ogólny schemat diagnozy logope-
dycznej noworodka i niemowlęcia, a także przybliżono wybrane 
narzędzia, które mogą być pomocne w ocenie prelingwalnego etapu 
rozwoju mowy. Każdorazowo trzeba dostosowywać czynności dia-
gnostyczne do potrzeb i możliwości poszczególnych pacjentów. 
Diagnoza małego dziecka wymaga wyjątkowej uwagi, czasu i sta-
ranności. Konieczne jest uwzględnienie prawidłowości rozwojo-
wych dzieci w tym wieku, trzeba też pamiętać, że nie wszystkie 
manifestowane objawy świadczą o patologii, część może wynikać  
z braku dojrzałości układu nerwowego. Badanie logopedyczne nie 
powinno skupiać się wyłącznie na nieprawidłowościach, ważne aby 
wskazywało także te sfery, w których niemowlę funkcjonuje prawi-
dłowo. Wszystkie próby oceniające dziecko należy przeprowadzać 
zgodnie z zasadą zachowania maksymalnego komfortu małego 
pacjenta, a z wynikami diagnozy logopedycznej powinni być szcze-
gółowo zapoznani jego rodzice. Trafne rozpoznanie problemów 
dziecka stanowi podstawę zaleceń terapeutycznych i realizacji pro-
gramu usprawniającego zaburzone funkcje mowy oraz stymulują-
cego umiejętności komunikacyjne. 
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Stan badań nad słowotwórstwem dzieci  
w normie intelektualnej 

Niewiele jest w języku polskim opracowań poświęconych kształ-
towaniu się podstaw słowotwórczych w systemie językowym dziecka. 

Marginalnie problematyka słowotwórcza była podejmowana  
w pracach poświęconych mowie dziecka: Marii Zarębiny1, Leona 
Kaczmarka2, Stefana Szumana3, Jana Baudouin de Curtenaya4. Dane 
zamieszczone w przytoczonych pracach pozwalają na ustalenie 
kolejności przyswajania określonych reguł i środków słowotwór-
czych oraz na wyznaczenie porządku przyswajania kategorii słowo-
twórczych w procesie akwizycji języka. 

Do prac opisujących wyniki badań o charakterze słowotwór-
czym, w tym dotyczących słowotwórstwa dzieci, można zaliczyć 
opracowania: Stanisława Grabiasa5, Heleny Synowiec6, Marii Przy-
bysz-Piwkowej7 czy Łucji Dawid8. 
________________ 

1 M. Zarębina, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wydawnictwo Osso-
lineum, Wrocław 1965; M. Zarębina, Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów 
dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka, Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1980. 

2 L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966. 
3 S. Szuman, Rozwój treści słownika dzieci. Zagadnienia i niektóre wyniki badań, [w:] 

O rozwoju języka i myślenia dziecka, red. S. Szuman, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
1968, s. 19-95. 

4 J. Baudouin de Courtenay, Spostrzeżenia nad językiem dziecka, wybr. i oprac.  
M. Chmura-Klekotowa, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1974. 

5 S. Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo 
Lubelskie, Lublin 1981. 

6 H. Synowiec, Z badań nad słownictwem dzieci przedszkolnych, [w:] Z teorii i prak-
tyki dydaktycznej języka polskiego, t. 3, red. J. Kram, E. Polański, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice 1980. 

7 M. Przybysz-Piwkowa, Wyodrębnianie znaczeń form językowych w neologizmach 
dziecięcych, [w:] Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. J. Ożdżyński, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1995. 

8 Ł. Dawid, Neologizmy przykładem kreatywności językowej uczniów klas młodszych, 
[w:] Problemy edukacji lingwistycznej, pod red. M.T. Michalewskiej, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Katowice 1999. 
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Warto też przytoczyć w tym miejscu cztery prace poświęcone 
opisowi zasobu leksykalnego dzieci: pracę Heleny Synowiec o słownic-
twie nazywającym cechy osobowości9, Krystyny Gąsiorek o słownic-
twie abstrakcyjnym10 oraz prace poświęcone determinantom rozwo-
ju zasobu leksykalnego11. 

Problematyka przyswajania (akwizycji) reguł słowotwórczych 
przez niesłyszące dzieci poruszana była przy okazji analiz systemu 
gramatycznego12 czy badań porównawczych sprawności językowych 
dzieci niesłyszących nauczanych różnymi metodami13. W obu przy-
padkach jako przedmiot badań wybrane zostały wyłącznie formacje 
deminutywne: Alicja Rakowska analizie poddała umiejętność two-
rzenia zdrobnień, zaś Kazimiera Krakowiak – tworzenia i rozumienia. 

Dokładniej badaniami nabywania kategorii słowotwórczych za-
jęła się Maria Chmura-Klekotowa14. Na podstawie zgromadzonych 
materiałów w postaci neologizmów słowotwórczych, dokonała ona 
pewnych uogólnień i sformułowała wiele cennych wniosków doty-
czących przyswajania przez dzieci reguł budowy słowotwórczej 
wyrazów w języku polskim. 
________________ 

9 H. Synowiec, Rozwój słownictwa nazywającego rozwój osobowości w języku dzieci  
i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985. 

10 K. Gąsiorek, Rozumienie przez dzieci i młodzież szkolną rzeczowników abstrakcyj-
nych z uwzględnieniem czynników wiekowych i środowiskowych, [w:] Zagadnienia komu-
nikacji językowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, Dom Wydawniczy „Elip-
sa”, Warszawa 1991. 

11 E. Polański, Słownictwo uczniów. Problemy, badania, wnioski, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982; J. Kida, Z badań nad zasobem leksykalnym 
uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku 
szkolnym, red. J. Kida, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997. 

12 A. Rakowska, Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1992. 

13 K. Krakowiak, Fonogesty jako narzędzie formowania języka u dzieci z uszkodzonym 
słuchem, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 9, red. S. Grabias, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995. 

14 M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci (I), „Poradnik 
Językowy” 1967, nr 10, s. 433-445; M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze  
w mowie dzieci, „Poradnik Językowy” 1968, nr 1, s. 19-25; M. Chmura-Klekotowa, 
Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne” 1971, nr 21, s. 99-235. 
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Próby uzupełnienia luki w badaniach nad akwizycją reguł sło-
wotwórczych podjęła się Ewa Haman15. Autorka, na tle psycholin-
gwistycznych teorii kształtowania się słownika dziecka, przedstawi-
ła koncepcję nabywania kategorii słowotwórczych przez polskie 
dzieci. Swoje badania skonfrontowała z analogicznymi badaniami 
w innych, różnych językach. 

Ważne dane, będące wynikami prowadzonych badań testo-
wych, dotyczące funkcjonowania kategorii słowotwórczych w języ-
ku dziecka, zawiera monografia Małgorzaty Mnich Sprawność języ-
kowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym16. 

Kompleksowe badania dotyczące świadomości dzieci niesłyszą-
cych w zakresie słowotwórstwa – w tym znajomości innych, poza 
deminutywami, konstrukcji słowotwórczych – prowadziła Ewa 
Muzyka-Furtak17. 

________________ 

15 E. Haman, Status wyrazów pochodnych w słowniku dziecka – analiza psycholingwi-
styczna (niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr 
hab. Barbary Bokus, Wydział Psychologii UW) 2000; E. Haman, Semantic vs. formal 
determinants of derivational morphology development: The case of derived nouns in Polish, 
„Polish Psychological Bulletin” 2000, nr 31(2), s. 123-136; E. Haman, Early productivi-
ty in derivation. A case study of diminutives in the acquisition of Polish, „Psychology of 
Language and Communication” 2003, nr 7(1), s. 37-56; E. Haman, Słowotwórstwo 
dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Wydawnictwo Lexem, Warszawa 2013. 

16 M. Mnich, Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2002. 

17 E. Muzyka, Sposoby interpretowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci nie-
słyszące, „Logopedia” 2007, nr 36, s. 95-115; E. Muzyka, Acquisition of word-formation 
categories by children with hearing loss, „Psychology of Language and Communica-
tion” 2008, nr 12(2), s. 45-68; E. Muzyka-Furtak, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy 
nabywania wyrazów pochodnych, „Logopedia” 2009, nr 38, s. 149-172; E. Muzyka-
Furtak, Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010; E. Muzyka-Furtak, 
Konstrukcje słowotwórcze a kategorie poznawcze dzieci niesłyszących, [w:] Język a kultura, 
t. 22, Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 117-132; E. Muzyka-Furtak, Jakościowa charak-
terystyka zaburzeń leksykalnych dzieci z uszkodzonym słuchem, „Logopedia” 2013, nr 42, 
s. 135-150; E. Muzyka-Furtak, Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie kompetencji języ-
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Wreszcie kompetencje słowotwórcze uczniów z trudnościami  
w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej badała Alicja 
Giermakowska18. 

Percepcja i nazywanie świata oraz jego elementów  
przez dzieci w normie intelektualnej 

Nabywanie kompetencji językowej przez dziecko nie jest proce-
sem łatwym, zwłaszcza w zakresie języka polskiego, cechującego 
się bogactwem form wyrazowych oraz złożonością zasad dotyczą-
cych słowotwórstwa i składni. 

Intensywny rozwój słownictwa oraz struktur gramatycznych, 
związany z rozwojem procesów poznawczych dziecka: pamięci, 
spostrzeżenia i uwagi, obserwuje się w wieku przedszkolnym, wte-
dy to bowiem dziecko przyswaja od swojego otoczenia system języ-
kowy, czyli określony zasób leksykalny oraz podstawy gramatyki19. 

Zdaniem E. Clark, przypisującej percepcji główną rolę w proce-
sie opracowywania znaczeń przez dzieci, pierwsze cechy seman-
tyczne przez nie wyodrębniane mają charakter percepcyjny, na-
stępne zaś są uwarunkowane kulturowo. Do około drugiego roku 
życia dziecko korzysta – według Clark – głównie z wiedzy pozaję-
zykowej (szczególnie spostrzeżeniowej), między drugim a trzecim 
rokiem życia łączy wiedzę pozajęzykową z wiedzą językową (języ-
kowe i pozajęzykowe strategie nabywania znaczeń), odczytując 
znaczenia przyswajanych słów. Natomiast od trzeciego roku życia 
________________ 

kowej dzieci z zaburzeniem słuchu, [w:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. 
M. Kurowska, E. Wolańska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 251-267. 

18 A. Giermakowska, Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami  
w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 5, 
s. 356-366. 

19 H. Borowiec, Kategorie interpretowania rzeczywistości w języku dzieci, [w:] Język – 
interakcja – zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domagała, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 107. 
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korzysta przede wszystkim z wiedzy językowej, stopniowo budując 
pełne hipotezy semantyczne20. 

Nowe wyrazy w słowniku dziecka odzwierciedlają sposób po-
strzegania przez nie otaczającego świata. Jak podkreśla Ewa Muzyka- 
-Furtak, postrzegane przedmioty najpierw jako całość (lub zbiór cech) 
zaliczane są do określonej klasy pojęciowej i w ten sposób dochodzi do 
przyporządkowania nowych zjawisk do ogólnej klasy pojęć znanych 
wcześniej, a następnie, na podstawie cechy odróżniającej, są spośród 
innych podobnych egzemplarzy te klasy wyodrębniane21. 

Ten dwuetapowo przebiegający sposób porządkowania zjawisk 
rzeczywistości wiąże się z dwuczłonową strukturą formacji słowo-
twórczej, o której pisał Jan Rozwadowski22. 

Na poziomie słowotwórczym języka w wyrazisty sposób uwi-
dacznia się związek pomiędzy procesami poznawczymi i języko-
wymi, tzn. nabywanie kategorii słowotwórczych wiąże się ściśle  
z kształtowaniem się kategorii poznawczych (kognitywnych). 

Rozwoju słowotwórczego nie można rozpatrywać w izolacji od 
kształtowania się słownika. Spoglądając na zjawiska słowotwórcze 
z tej perspektywy, należy zadać pytanie: co dzieci muszą zrobić, 
żeby nauczyć się słów danego języka? 

Po pierwsze – jak podkreśla Ewa Muzyka – muszą nauczyć się 
izolować słowa w strumieniu mowy, wydzielać części słów oraz 
identyfikować tematy, końcówki fleksyjne i afiksy. Po drugie muszą 
nauczyć się rozpoznawać potencjalne znaczenia poszczególnych 
elementów, sięgając do różnych kategorii ontologicznych, ustano-
wionych do reprezentowania i porządkowania otaczającego świata 
– kategorii obiektów, czynności, relacji, własności. Po trzecie muszą 
nauczyć się odwzorowywania potencjalnych znaczeń w zidentyfi-
kowane formy wyrazowe23. 
________________ 

20 Za: ibidem, s. 119. 
21 E. Muzyka-Furtak, Twórczość wyrazowa dzieci 7-letnich, „Logopedia” 2011,  

nr 39/40, s. 57. 
22 J. Rozwadowski, O zjawiskach i rozwoju języka. 9. O dwuczłonowości wyrazów, 

„Język Polski” 1921, nr 6, s. 129-139. 
23 E. Muzyka, Sposoby interpretowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci nie-

słyszące, „Logopedia” 2007, nr 36, s. 98. 
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Aby dziecko mogło prawidłowo rozpoznawać, określać czy 
tworzyć morfemową strukturę wyrazów, powinno mieć ukształto-
wane wyobrażenie o ich kategorialnym znaczeniu, umieć dostrze-
gać różnice wyrażane afiksem i różnicować leksykalnie, rozumieć 
derywację z wymianą fonetyczną, rozpoznawać kategorie grama-
tyczne wyrazów i ich integrację w całokształt znaczenia24. 

Przyswojenie reguł słowotwórczych jest warunkiem dynamicz-
nego rozbudowywania zasobu leksykalnego. 

Zdaniem Agnieszki Wątorek ogólne kierunki nabywania słow-
nictwa przez dzieci można ująć następująco: najpierw rozumienie, 
potem produkcja; najpierw słowa treściowe, potem funkcyjne; naj-
pierw konkretne, potem abstrakcyjne; najpierw powiązane sytua-
cyjnie, potem oderwane; najpierw rzeczowniki, potem czasowniki, 
zaimki, przymiotniki, przysłówki, a na końcu przyimki i spójniki; 
najpierw pojęcia z poziomu podstawowego, potem z poziomu pod-
rzędnego i nadrzędnego; najpierw znaczenia rozmyte (rozszerzo-
ne/zawężone), potem sprecyzowane; najpierw słowa bezfleksyjne, 
potem nacechowane gramatycznie25. 

Rozwój słownictwa splata się z rozwojem umiejętności grama-
tycznych, których podstawy bardzo wcześnie polskojęzyczne dzieci 
opanowują26. W drugiej połowie drugiego roku życia, tj. w fazie 
dwuwyrazowej, pomiędzy słowami ustalają się określone relacje 
semantyczne i gramatyczne, a wypowiedzenia przybierają postać 
struktur predykatowo-argumentowych z agensem (wykonawcą 
czynności), patiensem (odbiorcą) i obiektem27. Dzieje się tak dlate-
go, że dwuwyrazowe zlepki pozbawione funktorów gramatycznych 
okazują się nie dość precyzyjnym narzędziem wyrażania myśli28, 
________________ 

24 A. Giermakowska, op. cit., s. 357. 
25 A. Wątorek, Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektu-

alną, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014, s. 16-17. 
26 E. Łuczyński, Fleksja języka polskiego z punktu widzenia ontogenezy mowy, „Bul-

letin de la Societe Polonaise de Linguistique” 2002, fasc. LVIII, s. 158. 
27 I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2005. 
28 S. Szuman, Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Dzieła wybrane, t. 1, Wy-

dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985. 
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stąd u dzieci pojawia się spontaniczne dążenie do wzbogacania,  
a zarazem uściślania swoich wypowiedzi pod względem seman-
tycznym poprzez odpowiedni dobór środków formalnych29. 

Istnieją dowody na to, jak pisze Agnieszka Wątorek, że nawet 
małe dzieci analizują wewnętrzną strukturę wyrazów, wydzielając 
w nich morfemy. Jednym z dowodów jest zdolność trzy-, czterolat-
ków do generowania własnych słów, czyli tzw. neologizmów dzie-
cięcych. Wzorując się na znanych sobie wyrazach, poprzez liczne 
analogie dzieci tworzą nowe, potrzebne im do komunikacji w da-
nym momencie nazwy30. 

Zanim jednak dziecko zacznie tworzyć nowe wyrazy najpierw 
gromadzi wiedzę o świecie. Podstawą do budowania znaczeń jest 
więc najpierw system poznawczy, a nie konwencjonalny system 
semantyczny (zbieżność w funkcjonowaniu obu tych systemów 
następuje z czasem). K. Nelson oraz W. Kessen uznają funkcję i per-
cepcję za dwa główne czynniki wpływające na kształt ustalanych 
przez dzieci znaczeń w początkach ich nabywania, podkreślając 
szczególną wagę cech funkcjonalnych w strukturze znaczenia (two-
rzą one jądro znaczenia)31. 

Podobny wniosek wysuwa John Macnamara oraz autorzy 
przywoływanych przez niego prac. Mianowicie wszyscy wskazują 
na wczesne opanowywanie przez dzieci konwencji referencji, które 
zdają się wyprzedzać w czasie przyswajanie konwencji semantycz-
nych. To znaczy, że dzieci wcześniej wiedzą, co wyraz oznacza, niż 
co ten wyraz znaczy32. 

Dowodem poprawnego dekodowania formacji jest umiejętność 
ustalenia relacji semantycznej pomiędzy wyrazem podstawowym  
a pochodnym poprzez wskazanie elementów składowych for-

________________ 

29 A. Wątorek, op. cit., s. 18. 
30 A. Wątorek, op. cit., s. 17. 
31 Za: H. Borowiec, Kategorie interpretowania rzeczywistości w języku dzieci, [w:]  

Język – interakcja – zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domaga-
ła, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 119. 

32 Za: ibidem, s. 118. 
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macji33, czyli sformułowanie parafrazy słowotwórczej. Parafraza to 
„wielowyrazowe wyrażenie o kształcie definicji, równoznaczne  
z parafrazowaną nazwą, w którym użyty jest wyraz podstawowy”34. 
Parafraza służy zatem do zidentyfikowania wyrazu podstawowego  
i ustalenia znaczenia formantu35. O właściwym rozumieniu konstrukcji 
słowotwórczych świadczy nie tylko umiejętność formułowania para-
frazy, ale również umiejętność eksplikowania cech semantycznych 
składających się na znaczenie strukturalne analizowanej formacji. 
„Eksplikowanie znaczeń wyrażeń jest to przypisywanie im równo-
znacznych wyrażeń bardziej analitycznych (rozczłonkowanych for-
malnie)”36. Oznacza to zidentyfikowanie wyrazu podstawowego  
i rozpoznanie znaczenia formantu w odpowiedzi na pytania pomocni-
cze o znaczenie poszczególnych elementów składowych formacji, bez 
konieczności budowania parafrazy słowotwórczej. 

Dzieci w normie intelektualnej rozpoczynające naukę w szkole 
podstawowej nie mają problemów ze zdekodowaniem konstrukcji 
słowotwórczych. Pewne trudności – jak podkreśla Ewa Muzyka- 
-Furtak – sprawia im formułowanie parafraz słowotwórczych. Ro-
zumienie konstrukcji modyfikacyjnych (derywatów deminutyw-
nych, ekspresywnych i feminatywnych) jest lepsze niż rozumienie 
konstrukcji mutacyjnych (nazw wykonawców czynności, wytwo-
rów i obiektów, narzędzi, nosicieli cech i miejsc). Niektóre spośród 
konstrukcji mutacyjnych (nazwy narzędzi, nazwy wykonawców 
czynności, nazwy miejsc) są równie dobrze dekodowane jak kon-
strukcje modyfikacyjne37. 
________________ 

33 B. Kreja, Słowotwórstwo a problem tworzenia nowych wyrazów, [w:] B. Kreja,  
Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa. Studia 3, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 192. 

34 R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, Słowotwórstwo, [w:] Gramatyka współczesnego 
języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Wy-
dawnictwo PWN, Warszawa 1984, s. 316. 

35 S. Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo 
Lubelskie, Lublin 1981, s. 94. 

36 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 1995, s. 10. 

37 E. Muzyka-Furtak, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy nabywania wyrazów po-
chodnych, „Logopedia” 2009, nr 38, s. 153-154. 
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Wysoki poziom rozumienia, tj. dekodowania konstrukcji słowo-
twórczych gwarantuje przyswojenie umiejętności ich tworzenia, 
czyli kodowania. Poziom rozumienia konstrukcji słowotwórczych 
przewyższa poziom ich tworzenia, co jest zgodne z ogólnymi pra-
widłami rozwoju języka – percepcja poprzedza ekspresję38. 

Dzieci w normie intelektualnej rozpoczynające naukę w szkole 
podstawowej zdecydowanie lepiej rozumieją konstrukcje słowo-
twórcze niż je tworzą. Przy czym – jak zaznacza Muzyka-Furtak – 
wykazują się wyższą sprawnością tworzenia kategorii modyfika-
cyjnych (deminutywów i feminatywów) niż mutacyjnych (nazw 
wykonawców czynności, obiektów i wytworów, narzędzi, nosicieli 
cech i miejsc)39. 

Percepcja i nazywanie świata oraz jego elementów  
przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie  

w stopniu lekkim 

Wspomniałam wyżej, że procesy poznawcze takie jak: pamięć 
spostrzeganie i uwaga w znacznym stopniu decydują o bogactwie 
słownictwa czy poprawnej strukturze wypowiedzi. 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, rozumianą jako 
stan charakteryzujący się istotnie niższym od przeciętnego ogólnym 
poziomem funkcjonowania intelektualnego i zaburzeniami w za-
kresie przystosowania się, objawiającymi się w postaci zaburzeń 
dojrzewania, uczenia się i przystosowania społecznego40, różnią się 
od dzieci w normie pod względem możliwości w zakresie rozwoju 
procesów poznawczych, percepcyjnych, a nawet emocjonalnych. 
Znacznie częściej występują u nich wady wzroku i słuchu, upośle-
dzenie narządu ruchu, zaburzenia mowy oraz niektóre choroby,  

________________ 

38 Ibidem, s. 163. 
39 Ibidem. 
40 Upośledzenie umysłowe – pedagogika, red. K. Kirejczyk, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 1981, s. 67. 
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np. padaczka. Występuje również obniżenie ciekawości, dociekli-
wości i zdolności koncentrowania uwagi na jednym przedmio- 
cie przez długi czas. Myślenie takich osób zawsze związane jest  
z konkretnymi sytuacjami, znanymi dzieciom z własnego doświad-
czenia41. 

Jak podkreśla Anna Zamkowska, większość uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wykazuje niski po-
ziom opanowania podstawowych umiejętności. Trudność sprawia 
im m.in. dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, rozu-
mienie czytanego tekstu, stosowanie zasad ortografii czy tworzenie 
zbiorów według określonej reguły42. 

Ze względu na przewagę myślenia konkretno-obrazowego, 
zwolnione tempo kojarzenia oraz trudności w generalizowaniu 
bodźców dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną nie mo-
gą uchwycić złożonej natury zjawisk, odbierają świat jako mniej 
skomplikowany niż jest w istocie. W celu zrozumienia faktów mu-
szą odwoływać się do konkretnych przedmiotów, sytuacji, proce-
sów. Operacje umysłowe, takie jak: klasyfikowanie, szeregowanie, 
porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie zabierają im sporo cza-
su i przynoszą niepewne rezultaty43. 

Stosunkowo nieliczne badania nad słownictwem osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną zmierzały do ustalenia, jakimi droga-
mi dochodzą one do znaczenia słów, w jaki sposób reprezentują je 
w swoich umysłach, jak przyswajają pojęcia, a także jakie relacje 
semantyczne są dla nich dostępne rozumowo44. 

________________ 

41 J. Wyczesany, Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, [w:] Pedagogi-
ka specjalna, red. W. Dykcik, wyd. 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 2006, s. 139. 

42 A. Zamkowska, Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie ucznia z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej, [w:] Wspólne i swoiste za-
gadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, red. Z. Gajdzica, 
Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2008, s. 76. 

43 S. Siwek, Upośledzenie umysłowe, [w:] Neuropsychologia kliniczna dziecka, red. 
A.R. Borkowska, Ł. Domańska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 33-34. 

44 A. Wątorek, op. cit., s. 63. 
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Większość autorów przyjmuje, że umiejętności leksykalne dzieci 
z lekką niepełnosprawnością intelektualną kształtują się wolniej niż 
u prawidłowo rozwijających się rówieśników, ale pierwsze słowa 
mogą pojawić się o czasie lub z niewielkim opóźnieniem. Jednocze-
śnie opanowanie słownictwa w porównaniu z innymi komponen-
tami języka jest mniej obarczone ryzykiem niepowodzeń. Częścio-
wo tłumaczy się to silniejszym związkiem zasobu leksykalnego 
dziecka z wiekiem metrykalnym dziecka niż z indywidualnym po-
tencjałem poznawczym. Docelowo poziom rozumienia słów może 
nie tylko zrównać się z poziomem zdolności umysłowych, ale na-
wet go przekroczyć, a więc niezależnie od obecności ograniczeń 
intelektualnych sam fakt zbierania coraz to nowych doświadczeń  
w kontaktach z ludźmi, przedmiotami i zjawiskami sprzyja rozwo-
jowi słowno-pojęciowemu45. 

Według Sheili Glenn i Cliffa Cunninghama, a także Cláudii 
Cardoso-Martins i jej współpracowników początkowa zdolność 
rozpoznawania słów u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
ujawnia się w tym samym wieku umysłowym, co w całej popula-
cji, jednak wkrótce po wspólnym starcie większość z nich zostaje 
w tyle za innymi. Pomimo tego miary słownictwa tych dzieci kore-
lują z ich wiekiem biologicznym na każdym z kolejnych etapów 
rozwoju46. 

Słowa nabywane przez jednostki z niepełnosprawnością intelek-
tualną i bez dysfunkcji intelektualnej są bardzo podobne, jakkol-
wiek w próbkach mowy pochodzących od tych pierwszych przy 
zbliżonej liczbie wszystkich wyrazów stwierdza się mniejszą ich 
różnorodność. Wbrew temu Martyn Barrett i Fernando Diniz poda-
ją, że choć w zakresie wiedzy leksykalnej grupa osób z niepełno-
sprawnością intelektualną osiąga niższe wyniki niż grupy kontrolne 
dobrane ze względu na wiek umysłowy, to wskaźniki zróżnicowa-
nia słownictwa są dla niej wyższe47. 
________________ 

45 Za: ibidem. 
46 Za: ibidem. 
47 Za: ibidem. 
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Wczesny repertuar leksykalny dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną obejmuje głównie nazwy: obiektów dynamicznych (osób, 
zwierząt, pojazdów), przedmiotów użytkowych (zabawek, sztućców, 
ubrań), części ciała (noga, ręka, głowa itp.), podstawowych aktywno-
ści (chodzić, skakać, biec, łapać itp.), cech percepcyjnych (mały, duży, wy-
soki, krótki, wolny, szybki, czerwony itp.), a także pojedyncze zaimki, 
spójniki i przyimki, które jednak bywają mylone lub niewłaściwie 
stosowane48. 

Do nieco innych wniosków doszła Alicja Rakowska, badając 
polskojęzycznych uczniów szkół specjalnych z klas I-III w wieku  
7-12 lat. Z badań Rakowskiej wynika, że słownik dzieci z lekką nie-
pełnosprawnością intelektualną w porównaniu z mową potoczną 
dojrzałych użytkowników języka jest o połowę mniejszy i nieznacz-
nie uboższy od słownika siedmiolatków, jednak pod względem 
jakościowym częściowo pokrywa się z tym ostatnim49. 

Z badań Rakowskiej wynika również, że wśród rzeczowników 
obecnych w wypowiedziach uczniów z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną znalazły się przede wszystkim nazwy: osób, przed-
miotów codziennego użytku, zwierząt, roślin i produktów spożyw-
czych, a tylko sporadycznie – stanów psychicznych50. 

W słowniku umysłowym dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną brakuje m.in. rzeczowników nazywających cechy i nosicieli 
tychże cech, w niewielkim stopniu reprezentowane są pojęcia odno-
szące się do wykonywanych czynności51. 

Podobne do Rakowskiej wnioski wysnuwa Anna Zamkowska, 
podkreślając że wyniki dotyczące zasobu słów prezentowanego 
przez niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim uczniów 

________________ 

48 Za: ibidem. 
49 Ibidem, s. 63-64. 
50 Ibidem, s. 64. 
51 U. Jęczeń, Językowa projekcja emocji. Emocje w zachowaniach językowych dzieci 

upośledzonych umysłowo i dzieci w normie intelektualnej, [w:] Język – interakcja – zabu-
rzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domagała, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 165. 
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klas I-III szkoły podstawowej nie są zadowalające. Mianowicie bo-
gatym zasobem słów posługuje się jedynie 2,6% badanych, 15,4%  
z nich posiada wystarczający zasób słów, zaś słownik większości 
uczniów (82%) jest ubogi52. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób jednostki  
z istotnie obniżoną sprawnością umysłową odkrywają warstwę 
znaczeniową słów, różni badacze (m.in. Mervis, Tager-Flusberg) 
zgodzili się co do tego, że zarówno u małych dzieci w normie kli-
nicznej, jak i z niepełnosprawnością intelektualną o zbliżonym  
wieku umysłowym istnieje wyraźna tendencja do zawężania lub 
rozszerzania znaczeń oraz dawania pierwszeństwa cechom proto-
typowym kategorii. Wyłączanie egzemplarzy peryferyjnych z eks-
tensji danego słowa albo kwalifikowanie referentów spoza pola 
semantycznego na mocy podobieństwa percepcyjnego lub funkcjo-
nalnego uznali oni za właściwość wspólną obu grupom. Jednak ze 
względu na specyfikę przebiegu procesów myślowych u jednostek 
z dysfunkcją intelektualną struktura posiadanych przez nie pojęć 
może być mniej złożona53. 

W słownictwie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną za-
znacza się nominalizm, ześrodkowanie działań mownych w punk-
cie „tu i teraz”, a także ekspansja bezpośrednich wrażeń zmysło-
wych54. Dzieci te określają rzeczy i pojęcia za pomocą nazw o zbyt 
wąskim lub zbyt szerokim znaczeniu, tworzą neologizmy w miejsce 
właściwych słowoform, a także stosują kolokwializmy. Z kolei  
w rozwoju semantycznym barierą nie do pokonania stają się dla 
________________ 

52 A. Zamkowska, Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie ucznia z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej, [w:] Wspólne i swoiste za-
gadnienia edukacji…, s. 71. 

53 Za: A. Wątorek, op. cit., s. 64, 65. 
54 A. Rakowska 1983, Analiza statystyczna słownictwa dzieci upośledzonych umy-

słowo w stopniu lekkim, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej. Prace Pedagogiczne” nr IV, Kraków 1983; A. Rakowska, Język – komunikacja 
– niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Peda-
gogicznej, Kraków 2003; E. Minczakiewicz, Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1997. 
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nich wyrazy abstrakcyjne, metafory, idiomy, frazeologizmy, wyra-
żenia poetyckie czy skróty myślowe. Bywają one interpretowane  
w sposób dosłowny, częściowy lub rozmyty55. 

Potrzeba badań kompetencji słowotwórczych dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

Z jednej strony rola, jaką odgrywa słowotwórstwo w rozwoju 
językowym dziecka, wydaje się marginalizowana i niedoceniana56, 
z drugiej deskrypcje zawierające informacje o ograniczeniach ilo-
ściowych zasobu leksykalnego są niewystarczające, gdyż pomijają 
jakościową charakterystykę znanego dziecku słownictwa i popeł-
nianych przez dzieci błędów. 

Tymczasem okazuje się, że słowotwórstwo odgrywa istotną rolę 
w rozwoju językowym i poznawczym dziecka57, a dane dotyczące 
dekodowania i kodowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną możliwe są do uzyskania  
i interpretacji na drodze analizy lingwistycznej. To zadanie jest  
o tyle ważne, że w polskiej literaturze brak jest opracowań dotyczą-
cych kompetencji słowotwórczych dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Co prawda Agnieszka Wątorek nie badała kompetencji słowo-
twórczych tylko nazywanie, jednak przykłady prezentowanych 
przez autorkę w monografii Kompetencja językowa uczniów z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną nazw zawodów pokazują kompe-
tencje słowotwórcze dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektu-
alną i pozwalają na wysnucie wniosku, że dzieci te wygenerowały 
najwięcej swoistych form. Być może jest tak dlatego, że, jak pisze 
Wątorek, 

________________ 

55 A. Wątorek, op. cit., s. 61. 
56 E. Muzyka-Furtak, Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie kompetencji…, s. 251. 
57 Ibidem. 
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Derywowanie nowych słów od już istniejących jako przejaw twórczo-
ści leksykalnej może rekompensować niedostatki w słowniku umysło-
wym, ale przy okazji odsłania luki w systemie słowno-pojęciowym, ni-
ski poziom krytycyzmu i słabe wyczucie normy językowej. Dla jednych 
neologizmy świadczą o kreatywności dziecka, a dla innych – o niedoj-
rzałości jego mowy. […] Być może neologizmy pojawiają się tam, gdzie 
kończy się czyjaś wiedza i związane z nią słownictwo, aby dać ujście 
potrzebie werbalizacji myśli, która bywa silniejsza niż lęk przed popeł-
nieniem błędu językowego58. 

Celem prowadzonych badań jest dokonanie opisu oraz oceny 
rozumienia (recepcji, dekodowania, interpretowania) i tworzenia 
(ekspresji, kodowania) konstrukcji słowotwórczych przez dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną w zestawieniu z analogicznymi 
umiejętnościami dzieci w normie intelektualnej. Badania zmierzają 
do określenia sposobu istnienia konstrukcji słowotwórczych w świa-
domości językowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

Oceniając sprawność słowotwórczą dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, należy zwrócić uwagę na fakt, czy nowo powsta-
łe wyrazy utworzone są zgodnie z istniejącymi w języku polskim 
wzorcami słowotwórczymi, czy też od tych wzorców odbiegają. 

Szczegółowe cele badań są następujące: a) zebranie i uporząd-
kowanie danych na temat stosowanego przez dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną słownictwa i form gramatycznych;  
b) dokonanie oceny poziomu rozumienia przez dzieci formacji sło-
wotwórczych; c) porównanie pod względem ilościowym i jako-
ściowym kompetencji słowotwórczych dzieci o zróżnicowanym 
poziomie sprawności intelektualnej; d) wykrycie mocnych i słabych 
stron jeśli chodzi o recepcję i ekspresję formacji słowotwórczych.  
W literaturze przedmiotu podkreśla się raczej słabe strony funkcjo-
nowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; e) opis do-
strzeżonych błędów słowotwórczych; f) określenie dynamiki zmian 
rozwojowych w zakresie dekodowania i kodowania konstrukcji 
słowotwórczych59. 
________________ 

58 A. Wątorek, op. cit., s. 109. 
59 Por. A. Wątorek, op. cit., s. 75-76. 
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Taka postawa badawcza pozwoli m.in. zweryfikować różne po-
glądy dotyczące ilościowego i jakościowego zasobu leksykalnego 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 

W badaniach ograniczono się do wybranych kategorii słowo-
twórczych. W wyborze kierowano się: celem badawczym projektu, 
kryterium wieku (wczesnoszkolny) i w związku z tym dostępnością 
leksykalną, kryterium doboru materiału ilustracyjnego (czytelność, 
łatwość rozpoznawania) oraz wystarczalnością empiryczną. 

Przedmiotem badań są derywaty należące do różnych kategorii 
słowotwórczych. 

W badaniach uwzględnione zostały wyłącznie kategorie rze-
czownikowe. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowane jest 
trzema faktami. Po pierwsze rzeczowniki są najliczniejszą klasą 
części mowy, stanowiąc trzon słownika60, po drugie również  
w słowniku dziecka rzeczowniki pozostają klasą najliczniejszą, 
wreszcie po trzecie w procesie akwizycji języka dzieci przyswajają 
je w pierwszej kolejności. Jak zauważa Maria Chmura-Klekotowa61, 
derywaty rzeczownikowe stanowią 50% wszystkich neologizmów, 
przy czym są to głównie formacje sufiksalne. O wyborze rzeczow-
ników sufiksalnych do badań dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną zadecydowało zatem kryterium frekwencyjne oraz obser-
wowane prawidłowości rozwojowe dotyczące ich nabywania62. 

Przygotowany do badań kwestionariusz uwzględnia derywaty 
rzeczownikowe oparte na podstawach rzeczownikowych, czasow-
nikowych i przymiotnikowych. Są to derywaty modyfikacyjne  
i mutacyjne (zgodnie z klasyfikacjami Milosa Dokulila). Zrezygno-

________________ 

60 J. Sambor, Język polski w świetle statystyki, [w:] Współczesny język polski, red.  
J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, 
s. 509-510. 

61 M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filolo-
giczne”1971, nr 21, s. 99-235. 

62 E. Muzyka, Metodologia badań akwizycji reguł słowotwórczych. Kwestionariusz dla 
dzieci niesłyszących, [w:] Język – interakcja – zaburzenia mowy. Metodologia badań, red.  
T. Woźniak, A. Domagała, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2007, s. 271. 
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wano z badań derywatów transpozycyjnych z dwóch przyczyn. Po 
pierwsze badanie derywatów transpozycyjnych – jak wynika z do-
świadczeń m.in. E. Muzyki63 – wymagałoby innego narzędzia  
badawczego, po drugie nazwy czynności czy nazwy cech abstrak-
cyjnych wchodzące w kategorię derywatów transpozycyjnych są 
bardzo rzadkie, jeśli nie nieobecne w mowie dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

Badania są prowadzone w przedszkolach specjalnych, szkołach 
specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 
funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. Populację  
badawczą dobrano w sposób celowy. Głównymi kryteriami kwali-
fikowania uczniów do badań były: a) rodzaj i stopień niepełno-
sprawności; wzięto pod uwagę tylko uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim stwierdzonym na podstawie orze-
czenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształce-
nia specjalnego; uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 
sprzężoną z niepełnosprawnością ruchową lub autyzmem nie byli 
brani pod uwagę. Zdaję sobie sprawę z faktu, że jest to rozwiązanie 
optymalne, gdyż nawet w grupie dzieci z lekką niepełnosprawno-
ścią intelektualną można zauważyć indywidualne zróżnicowanie  
w zakresie możliwości czy umiejętności, uwarunkowane m.in. etio-
logią zaburzenia, środowiskiem życia dziecka, czasem rozpoczęcia 
oddziaływań terapeutycznych i in.64; b) etap kształcenia: przedszko-
le (dzieci cztero- i sześcioletnie) oraz I etap edukacyjny (klasy I-III 
szkoły podstawowej); c) forma organizacyjna kształcenia: szkoła 
specjalna, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. 

Oprócz grupy kryterialnej do badań włączono dwie grupy kon-
trolne: jedną dobraną ze względu na wiek umysłowy dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną i drugą dobraną ze względu na ich 
________________ 

63 E. Muzyka, Metodologia badań akwizycji reguł słowotwórczych. Kwestionariusz dla 
dzieci niesłyszących, [w:] Język – interakcja – zaburzenia mowy. Metodologia badań, red.  
T. Woźniak, A. Domagała, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2007, s. 272. 

64 I. Chrzanowska, Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 
w szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 10. 
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wiek metrykalny. Wykorzystana metoda – porównanie grup – po-
zwoli poznać dynamikę rozwojową umiejętności słowotwórczych  
u dzieci ze wszystkich grup oraz charakter przejawianych trudności 
u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Diagnostyczny cha-
rakter badań umożliwi oddzielenie tego, co jest wspólne dla rozwo-
ju wszystkich dzieci, od tego, co typowe dla dzieci z diagnozą lek-
kiej niepełnosprawności intelektualnej. 

Aktualnie prowadzone są badania pilotażowe, pozwalające 
zweryfikować narzędzie badawcze i wybrane do badań przykłady 
oraz potwierdzić trafność doboru i kryteriów populacji badawczej. 

Podsumowanie 

Jak podkreśla Jacek J. Błeszyński: „oligofrenologopedia jest 
dziedziną w niewielkim zakresie opisaną […], jak również wymaga-
jącą podjęcia szerszej eksploracji zarówno na poziomie teoretycz-
nym (szczególnie współpracy interdyscyplinarnej), jak również 
opracowania strategii postępowania diagnostyczno-terapeutyczne-
go65. Autor zwraca uwagę również na brak „prób podejmowania 
eksperymentów i weryfikowania szerszych projektów innowacyj-
nych”66. 

Prowadzone badania dotyczące kompetencji słowotwórczych 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z jednej strony wpisują 
się w nurt badań kompetencji językowych do tej pory nie badanych, 
gdyż dotychczas przedmiotem analiz uczyniono jedynie wybrane 
komponenty funkcjonowania językowego (zasób słów/leksemów, 
typy błędów fleksyjnych i składniowych, czytanie ze zrozumieniem, 
pisanie, tworzenie opowiadań czy redagowanie tekstów użytko-
wych). Z drugiej mogą być pomocne w diagnozie kompetencji sło-
________________ 

65 J.J. Błeszyński, Rozwój mowy i języka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, 
[w:] Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysło-
wym, red. Z. Gajdzica, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2008, s. 28. 

66 Ibidem s. 21. 
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wotwórczych, a wyniki tych badań wykorzystane w procesie terapii 
logopedycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Na konsekwencje zaniedbań w dziedzinie badań nad procesem 
opanowywania mowy przez dzieci z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną dla dydaktyki i terapii zwraca uwagę Agnieszka Wą-
torek, pisząc m.in. o: braku zweryfikowanych empirycznie założeń, 
które umożliwiłyby opracowanie nowszych i lepszych podręczni-
ków szkolnych dla tej grupy; niedostosowaniu do rodzaju dysfunkcji 
uczniów stopnia trudności sprawdzianów oraz testów przeprowa-
dzanych pod koniec drugiego i trzeciego etapu edukacji; metodolo-
gicznym chaosie w związku z pozostawieniem nauczycielom  
(w tym polonistom) zbyt dużego marginesu swobody przy wyborze 
programów nauczania, metod, kryteriów oceniania czy rozprze-
strzenianiu się bardziej intuicyjnej niż naukowej wiedzy na temat 
potencjalnych zdolności językowych dzieci z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną67. 
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Logopedia i pedagogika twórczości  
– w poszukiwaniu wspólnych celów 

Przedmiot badań i zainteresowań logopedii, jej zasadnicze cele 
jako dyscypliny nauki, były i są nadal rozważane przez teoretyków 
i praktyków. Różnorodność ustaleń w tym zakresie wynika przede 
wszystkim ze złożoności problematyki, którą logopedia i logopedzi 
się zajmują. Złożoność ta powoduje trudność w jednoznacznym 
określaniu logopedii jako samodzielnej dyscypliny naukowej, przy-
czynia się do wskazywania interdyscyplinarności jako jej cechy 
immanentnej. Prowadząc rozważania w tym temacie, polscy logo-
pedzi najczęściej odwołują się do stanowiska Leona Kaczmarka, 
Ireny Styczek czy Stanisława Grabiasa. Ustalenia wspomnianych 
autorów różnią się od siebie, wywołując jednocześnie daleko idące 
konsekwencje dla określania zainteresowań badawczych i działań 
praktycznych logopedy. Są one znane wszystkim logopedom,  
a zatem dość przypomnieć, że według Stanisława Grabiasa przed-
miotem badań logopedii jest nie tyle mowa czy komunikacja języ-
kowa rozumiana szeroko, co występujące w ich zakresie zaburze-
nia1. Z kolei Leon Kaczmarek przywoływany jest często jako 
przedstawiciel poglądu, iż przedmiot badań logopedii rysuje się 
znacznie szerzej i obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące mowy  
i procesu porozumiewania się2. Zdaniem Grażyny Jastrzębowskiej 
przedmiot badań logopedii należy rozumieć odmiennie od jej 
przedmiotu zainteresowań. To właśnie ten ostatni traktowany wi-
nien być szeroko. W jego zakres wchodzą te aspekty związane  
z mową, procesem komunikowania się, które stanowią przedmiot 
badań innych, współpracujących z logopedią dyscyplin nauko-
wych3. 
________________ 

1 S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10. 
2 L. Kaczmarek, Model opieki logopedycznej w Polsce, Gdański Związek Logope-

dów, Gdańsk 1991. 
3 G. Jastrzębowska, Podstawowe problemy logopedii, [w:] Logopedia. Pytania i odpo-

wiedzi. Tom 1: Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębow-
ska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003. 
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Dla oznaczenia możliwości włączania celów pedagogiki twór-
czości do praktyki logopedycznej pomocne zdaje się być odwołanie 
do przedstawianych ogólnie przez Jastrzębowską specjalności logo-
pedii. Powołując się na ustalenia Leona Kaczmarka i Ireny Styczek, 
autorka dzieli logopedię na teoretyczną i stosowaną, w ramach tej 
ostatniej wyodrębniając logopedię ogólną i specjalną. Logopedia 
ogólna zawiera w sobie szereg działań praktycznych, które wpisać 
można w dwa obszary: logopedii wychowawczej i artystycznej. Zaś 
logopedia specjalna realizowana jest w ramach logopedii korekcyj-
nej i surdologopedii4. Niezależnie od oceny wspomnianego podzia-
łu, pozwala on na sprawne przeniesienie prowadzonych tu rozwa-
żań na poziom praktycznej działalności logopedycznej: zadań, jakie 
stoją przed logopedą. Ich zakres okazuje się być bardzo szeroki, 
dotyczy działań związanych z terapią zaburzeń mowy, ale też ich 
profilaktyki. 

Pedagogika twórczości jest bardzo młodą subdyscypliną peda-
gogiki. Jej przedmiot badań nie wydaje się budzić tak złożonych 
dyskusji jak w przypadku logopedii, choć oczywiście jest ujmowany 
w różny sposób przez przedstawicieli nauki, podobnie jak działy, 
które miałyby na nią się składać. Opierając się na znanym pedago-
gom twórczości „paradygmacie 4P” Rossa Mooneya5, Krzysztof J. 
Szmidt opisuje ów przedmiot badań jako związany przede wszyst-
kim ze złożonymi środowiskowymi uwarunkowaniami twórczości, 
począwszy od uwarunkowań kulturowych i społecznych, skoń-
czywszy na metodyce postępowania w procesie rozwijania zdolno-
ści twórczych. Do głównych działów pedagogiki twórczości zalicza 
teorie wychowania do twórczości oraz dydaktykę twórczości, a za 
zasadnicze zadanie omawianej subdyscypliny (a tym samym zada-
________________ 

4 G. Jastrzębowska, Podstawowe problemy logopedii, [w:] Logopedia. Pytania i od-
powiedzi…, s. 324-327. 

5 R. Mooney, A conceptual model for integrating four approaches to the identification 
of creative talent, [w:] Scientific creativity: Its recognition and development, red.  
C.W. Taylor, F. Barron, Wiley, New York 1963. 4P od słów: „product” (wytwór), 
„person” (osoba twórcza), „press” (rozumiane jako wpływ otoczenia), „process” 
(proces twórczy). 
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nie stojące przed jej przedstawicielami) uznaje tzw. pomoc w two-
rzeniu dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym. Składa się na nią 
inspirowanie, budzenie zdolności twórczych wychowanków, po-
moc w niwelowaniu barier, które stoją na drodze ich działania 
twórczego oraz rozwijanie dyspozycji, zasobów, kompetencji, które 
potrzebne są w aktywności twórczej6. Inna polska badaczka peda-
gogiki twórczości, Janina Uszyńska-Jarmoc, określając przedmiot 
zainteresowań badawczych i działań praktycznych wspomnianej 
subdyscypliny, wskazuje na jej dwa działy: pedagogikę twórczości 
oraz pedagogikę kreatywności. Tę ostatnią traktuje jako dział prak-
tyczny, zajmujący się sposobami rozwijania kreatywności i wyzna-
czający konkretne zadania pedagoga twórczości7. W szeroki zakres 
zadań pedagoga twórczości wpisuje się m.in. identyfikowanie, sty-
mulowanie i wspieranie rozwoju zdolności twórczych, kreatywno-
ści dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Na poziomie przedmiotu badań i zainteresowań obu (sub)dyscy-
plin trudno więc wskazać wprost ich wspólne cele czy choćby ob-
szary zainteresowań. Ale już na poziomie działania uprawianego 
przez praktyków staje się to możliwe. Logopedia stosowana – to 
właśnie na tym poziomie, a zatem na poziomie praktycznego dzia-
łania logopedycznego możemy znaleźć obszary współpracy logo-
pedii i pedagogiki twórczości. Będą one występować m.in. pod po-
stacią łączenia celów związanych ze wspieraniem rozwoju mowy, 
terapią zaburzeń mowy, z celami związanymi ze stymulacją rozwo-
ju kreatywności, potencjału twórczego podopiecznego. Możliwość 
działania twórczego dotyczyć będzie przede wszystkim dziecka, ale 
też samego logopedy i rodzica aktywnie uczestniczącego w procesie 
terapii logopedycznej. Nowe i wartościowe (a zatem twórcze) roz-
wiązania metodyczne autorstwa logopedy i rodzica, tworzenie au-
________________ 

6 K.J. Szmidt, Wśród aspektów, wymiarów, poziomów, biegunów, czyli o próbie kon-
ceptualizacji przedmiotów badań pedagogiki twórczości, [w:] Konceptualizacje przedmiotu 
badań pedagogiki, red. K. Rubacha, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008,  
s. 101-117. 

7 J. Uszyńska-Jarmoc, Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspek-
tywy rozwoju, Trans Humana, Białystok 2003. 
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torskich pomocy służących uatrakcyjnieniu, polepszaniu skuteczno-
ści prowadzonej praktyki, będą wpisywać się w tzw. twórczość 
pedagogiczną8. Nowatorska działalność na rzecz upowszechniania 
wiedzy logopedycznej i profilaktyki zaburzeń mowy może mieć 
także znamiona twórczości społecznej9. Podmioty aktywności twór-
czej i obszary tej aktywności podsumowane zostały w tabeli.  
Z uwagi na przyjętą tematykę niniejszego tekstu, informacje zawar-
te w tabeli ograniczają zakres praktyki logopedycznej do działalno-
ści dedykowanej dzieciom. 

Tabela. Twórczość w praktyce logopedycznej 

Twórczość w praktyce logopedycznej 

Podmioty i rodzaje ich twórczej  
aktywności w praktyce  

logopedycznej 

Przykładowe działania twórcze  
w praktyce logopedycznej 

Twórczość pedagogiczna i społecz-
na logopedy 

Opracowywanie autorskich metod oraz na-
rzędzi diagnozy i pracy terapeutycznej; 
opracowywanie autorskich pomocy/zabaw 
służących w terapii i na zajęciach logope-
dycznych; 
opracowywanie autorskich sposobów upo-
wszechniania wiedzy logopedycznej w celu 
profilaktyki zaburzeń mowy 

Twórczość rodzica Opracowywanie autorskich pomocy wspie-
rających terapię logopedyczną dziecka; 
opracowywanie autorskich pomocy/zabaw 
wspierających rozwój mowy dziecka 

Twórczość/kreatywność dziecka bio- 
rącego udział w zajęciach logope-
dycznych/indywidualnej terapii lo-
gopedycznej 

Wykorzystywanie własnych zdolności twór-
czych, kreatywności, wyobraźni twórczej 
podczas realizacji zadań w ramach indywi-
dualnej terapii logopedycznej/ grupowych 
zajęć logopedycznych 

Źródło: opracowanie własne 

________________ 

8 R. Schulz, Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, IBE, Warszawa 1994. 
9 R. Schulz, Twórczość – społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa 1990. 
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To krótkie (z konieczności) wprowadzenie pokazuje oczywiste 
różnice między omawianymi dyscyplinami oraz niepodważalny 
status innych, niż stymulowanie kreatywności podopiecznego, ce-
lów praktyki logopedycznej. Pokazuje jednak także, jak dotąd na 
poziome teoretycznych rozważań, możliwości łączenia celów przy-
świecających pedagogowi twórczości i logopedzie, w ramach prak-
tycznej działalności. Rozwijanie kreatywności podopiecznego nigdy 
nie będzie dla logopedy celem pierwszoplanowym. Może stać się 
jednak istotnym dodatkowym zadaniem, jakie przed sobą stawia. 

Przed prezentacją praktycznych przykładów wspomnianych 
możliwości należy odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: co mamy 
na myśli, mówiąc o kreatywności i zdolnościach twórczych? Jak 
słusznie zauważają bowiem Aleksander Nalaskowski10 i Robert 
Keith Sawyer11, trudno jest rozwijać twórczość/kreatywność, nie 
wiedząc, czym ona jest. 

Kreatywność jako cel działalności logopedy  
– wyjaśnienie podstawowych pojęć i założeń12 

Przyjmowane na użytek niniejszego tekstu rozumienie pojęcia 
kreatywności zakłada, iż jest to potencjał do generowania material-
________________ 

10 A. Nalaskowski, Szkoła twórcza naprawdę i pozornie, [w:] Przeciwko edukacji sen-
tymentalnej, A. Nalaskowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994, s. 63. 

11 R.K. Sawyer, Explaining creativity. The science of human innovation, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2006, s. 295. 

12 W treści niniejszego artykułu znaleźć można dwa terminy, których związki są 
bardzo silne: twórczość i kreatywność. W wybranych miejscach artykułu terminy te 
zdają się być stosowane zamiennie, co sugerowałoby ich jednoznaczność. Zamienność 
ich stosowania wynika jednak z konotacji językowych, jakie mają w języku polskim,  
a także tradycji ich stosowania w ramach pedagogiki twórczości. Z tego właśnie powodu 
w przedstawianej tabeli posługuję się pojęciem „twórczości pedagogicznej”, a nie „krea-
tywności pedagogicznej”. To właśnie bowiem to pierwsze określenie ma już odpowied-
nie umocowanie w literaturze przedmiotu. Brak miejsca i zasadniczy temat niniejszego 
artykułu nie pozwalają na prowadzenie szczegółowych rozważań terminologicznych. 
Dość zaznaczyć, że w języku polskim terminy te bywają stosowane zamiennie, choć 
dyscyplina naukowa nie pozwala traktować ich całkowicie synonimicznie, co sygnalizu-
ję w treści artykułu wyjaśniając znaczenie pojęcia „kreatywność”. 
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nych (konkretne wytwory, prace dziecka) i/lub niematerialnych 
(pomysły, idee, zabawy…) produktów o charakterze twórczym. 
Potencjał ten jest związany ze sferą charakterologiczną oraz z po-
znawczymi kompetencjami tj. zdolnościami twórczymi13. W zakres 
sfery charakterologicznej wchodzą m.in. wrażliwość na problemy, 
otwartość i motywacja. Dyspozycje poznawcze istotne dla kreatyw-
ności (a także dla twórczości) określane mianem zdolności twór-
czych to: płynność, giętkość i oryginalność myślenia. Według 
przyjmowanego nadal wśród badaczy twórczości założenia Joya P. 
Guilforda, autora koncepcji tzw. myślenia dywergencyjnego14, do 
grupy zdolności poznawczych należy także wspomniana wcześniej 
wrażliwość na problemy. 

Płynność myślenia rozumiana jest jako umiejętność wytwarza-
nia wielu pomysłów, słów, skojarzeń. Mierzona jest ilością wytwa-
rzanych rozwiązań. Jej cztery rodzaje to płynność: słowna (słowa 
generowane według przyjętego kryterium), ideacyjna (generowanie 
pomysłów), ekspresyjna i skojarzeniowa. Giętkość myślenia to 
zdolność wytwarzania jakościowo różnych wytworów, a oryginal-
ność rozumiana jest jako umiejętność wychodzenia poza typowe 
rozwiązania15. Osoba wykorzystująca zdolności twórczego myśle-
nia nie zadowala się pierwszym pomysłem, który przyjdzie jej do 
głowy w związku z rozwiązywanym problemem, potrafi wymyślać 
wiele różniących się do siebie jakościowo pomysłów, łączyć ze sobą 
na pozór odległe idee, obiekty, skojarzenia, aby wytworzyć nową 
jakość. Jej pomysły są jednocześnie oryginalne, wychodzą poza ty-
powe skojarzenia związane z rozwiązywanym problemem. Aby  
w sytuacji zadaniowej dochodziło do takiego działania, potrzebne 
jest nie tylko wykorzystywanie własnych zdolności twórczych, ale  
i motywacja, by szukać dalej, nie poprzestawać na pierwszym roz-
wiązaniu, by działać wbrew pojawiającym się przeszkodom. 
________________ 

13 M. Karwowski, Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu 
twórczości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008. 

14 J. P. Guilford, Intelligence, creativity and their educational implications, Robert R. 
Kapp, San Diego 1968. 

15 Ibidem; M.A. Runco, Divergent thinking. w: Encyclopedia of creativity, red. 
M.A. Runco, S. Pritzker, Academic Press, San Diego 1999, s. 577-582. 
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Tak rozumiana kreatywność jest dostępna zarówno dorosłym, 
jak i dzieciom. W wyniku rozwoju, stymulacji, w połączeniu z wy-
sokim poziomem uzdolnień i motywacji może przynieść w przyszło-
ści efekty prawdziwie twórcze, mające wysoki walor nowości oraz 
wartość społeczną, wychodzącą poza znaczenie dla samego pod-
miotu. W przypadku dzieci mówimy o aktywności, która nawet 
jeśli nosi znamiona oryginalności i użyteczności (dwa podstawowe 
kryteria definiujące twórczość16), mają one wymiar bardziej osobisty 
niż społeczny, historyczny (np. dane działanie i jego efekty mają 
wartość rozwojową dla samego dziecka i są oryginalne w kontek-
ście tego, co dziecko do tej pory zrobiło, ale już nie w rozumieniu 
szerokiej, społecznej wartości i oryginalności). Mówiąc o twórczości 
dziecka, najczęściej nie mamy na myśli dzieł wybitnych, zmieniają-
cych dziedzinę. Lokujemy ją raczej na niższych poziomach twórczo-
ści – twórczości płynnej (według podziału poziomów twórczości 
dokonanego przez Edwarda Nęckę17), Little c creativity (według An-
ny Craft18) czy mini c creativity (według terminologii Jamesa Kau-
fmanna i Ronalda Beghetto19). Dlatego to właśnie kreatywność wyda-
je się być w przypadku aktywności dziecka szczególnie trafnym 
terminem. Co jednak najważniejsze, tak rozumiana kreatywność 
oraz składające się na nią cechy charakterologiczne i dyspozycje 
poznawcze podlegają rozwojowi i wpływom edukacyjnym, na co 
wskazują lata badań naukowych i dokonań praktycznych prowa-
dzonych przez psychologów i pedagogów twórczości20. 

________________ 

16 O definiowaniu twórczości i kreatywności oraz jej kryteriach podstawowych 
zob. więcej np. E. Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Sopot 2003; K.J. Szmidt, Peda-
gogika twórczości, GWP, Gdańsk 2013; M. Karwowski, op. cit. 

17 E. Nęcka, Psychologia twórczości…. 
18 A. Craft, Little „c” creativity, [w:] Creativity in education, red. A. Craft, B. Jef-

frey, M. Leibling, Continuum, London – New York 2001. 
19 J.C. Kaufman, R.A. Beghetto, Beyond big and little: The four c model of creativity, 

“Review of General Psychology” 2009, nr 13(1), s. 1-12. 
20 Por. np. E. Wiśniewska, M. Karwowski, Efektywność treningów twórczości – po-

dejście metaanalityczne, „Ruch Pedagogiczny” 2007, nr. 3-4; E. Nęcka, Psychologia 
twórczości…, s. 199-209. 
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Zaprezentowana tu w wielkim skrócie terminologia ma za za-
danie wskazać zasadnicze założenie przyjmowane w niniejszych 
rozważaniach: kreatywność, zdolności twórcze, postrzegane jako 
potencjalny cel oddziaływań logopedy nie oznaczają kierowania 
aktywności dziecka w stronę działań artystycznych (co w przypad-
ku praktyki logopedycznej byłoby trudne i nieuzasadnione), czy 
tych wymagających specjalnych uzdolnień. Przeciwnie, oznaczają 
stymulację i wspieranie rozwoju cech poznawczych i charakterolo-
gicznych posiadanych (nawet jeśli na różnym poziomie) przez  
każde dziecko i związanych z wieloma dziedzinami aktywności. 
Kreatywność dziecka może (nie musi) mieć miejsce podczas wyko-
nywania pracy plastycznej, rysunku, ale też podczas wymyślania 
opowiadania, zabawy słownej, łączenia na pozór nie związanych ze 
sobą elementów (słów, skojarzeń, obiektów). To właśnie ta „wielo-
dziedzinowość” kreatywności jest zasadniczą podstawą, dzięki 
której logopeda może traktować ją jako element własnej praktyki 
(włączać ją w tę praktykę). 

Metodyka pedagogiki twórczości w rękach logopedy:  
od zadania twórczego do twórczego  

zadania logopedycznego 

Omówione powyżej zdolności myślenia dywergencyjnego trak-
towane są przez pedagogów twórczości jako potencjał, którego 
rozwój należy wspierać. Do zasadniczych elementów metodyki 
pedagogiki twórczości zalicza się m.in. wszelkiego rodzaju zajęcia, 
treningi, na których realizowane są zadania angażujące wyżej wy-
mienione zdolności. Bardzo często zajęcia takie oparte są o proces 
twórczego rozwiązywania autentycznych problemów grupy, z któ-
rą pedagog pracuje. Podczas ich rozwiązywania sięga on po cały 
arsenał metod i technik heurystycznych21, kieruje procesami gru-
________________ 

21 Zob. więcej np. K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości…, s. 455-525; E. Nęcka, 
TRoP. Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994. 
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powymi, odwołując się do psychodydaktycznych zasad prowadze-
nia zajęć twórczych22 oraz zasad treningu twórczości23, w celu stwo-
rzenia warunków sprzyjających generowaniu twórczych pomysłów. 
Pedagog podejmujący takie działania może skorzystać także z go-
towych programów, które zarówno w Polsce, jak i za granicą sta-
nowią inspirację do opracowywania własnych zajęć dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych24. Dla logopedy pozycje te mogą stano-
wić źródło inspiracji, nie będą jednak znaczącym materiałem do 
wykorzystania na zajęciach logopedycznych, z uwagi na najważ-
niejszy cel, który mu przyświeca: rozwój mowy podopiecznego. 
Logopeda jest więc specjalistą, który z naturalnych przyczyn nie 
będzie realizować wielu zadań typowych dla tzw. treningu twór-
czego myślenia. W swojej pracy kieruje się bowiem innymi celami, 
które traktuje priorytetowo. Zrozumienie istoty, charakterystyki 
zadań wykorzystywanych przez pedagogów twórczości pozawala 
jednak na łatwe zaadoptowanie ich do treści zadań logopedycznych. 

Jak zaznaczono wcześniej, zadania stymulujące kreatywność, 
wyobraźnię twórczą, rozwijające zdolności twórczego myślenia 
mogą odwoływać się do szerokiego spektrum dziedzin i form ak-
tywności, dawać okazję do zaangażowania w działanie o różnej 
treści i przynoszące różne efekty (materialne, niematerialne). A za-
tem dziedzina czy forma aktywności podmiotu nie jest wyznaczni-
kiem dla cech zadania twórczego. Chodzi bardziej o istotę zadania 
niż o jego treść, formę czy rodzaj efektów, jakie przynosi. Swoiste 

________________ 

22 Zob. więcej w: M. Galewska-Kustra, Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teo-
ria i przykład praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 98-103. 

23 Zob. więcej w: E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening 
twórczości, GWP, Gdańsk 2005. 

24 Najbardziej znane polskie programy treningu twórczości i wychowania do 
twórczości dla dzieci to np. E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Tre-
ning twórczości, GWP, Gdańsk, 2005; K.J. Szmidt, Trening kreatywności. Podręcznik dla 
pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice, 2008; J. Uszyńska-
Jarmoc, Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samo-
świadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III, Trans Humana, Białystok 
2005. 
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listy cech zadania twórczego budowane były przez wielu pedago-
gów. Znaczenie twórczego zadania jest bowiem na tyle istotnym 
elementem procesu wspierania rozwoju kreatywności, iż uwagę 
poświęca mu wielu psychologów i pedagogów twórczości. Polscy 
badacze, którzy zajmowali się tym zagadnieniem to m.in. Krzysztof 
J. Szmidt25 i Dorota Kubicka26. Najbardziej rozbudowana, szczegó-
łowa lista cech zadania twórczego wskazana została przez tę ostat-
nią autorkę. Do zasadniczych cech zadania twórczego należy dywe-
rgencyjność, rozumiana jako otwartość. Zadanie twórcze pozwala 
na generowanie wielu możliwych rozwiązań, może przynosić różne 
efekty, nie polega na odszukaniu jednej poprawnej odpowiedzi. Do 
cech zadania pobudzającego myślenie twórcze i kreatywność, prócz 
wspomnianej dywergencyjności, Kubicka zalicza nowość, poznaw-
czą dostępność (te cechy pozostają w oczywistej relacji z cechami 
podmiotu rozwiązującego zadanie), nieokreśloność, niepewność, 
dynamizm i złożoność, wzbudzanie ciekawości, podmiotową waż-
ność, podmiotową kontrolę. Nieokreśloność oznacza niepełną struk-
turę zadania, przejawiającą się w braku części informacji go doty-
czących, a także niepełnej wiedzy o sposobach postępowania w celu 
rozwiązania zadania, co stawia podmiot w sytuacji konieczności 
twórczego działania. Niepewność to cecha związana z pozostałymi 
właściwościami zadania twórczego. Aspekt nowości i nieokreślono-
ści składa się na niepewność, jaką dziecko odczuwa w zetknięciu  
z sytuacją problemową o otwartym charakterze. Złożoność sytuacji 
polega na wielości czynników na nią się składających, natomiast 
dynamizm oznacza, iż w miarę działania w obrębie zadania otwarte-
go jego struktura ulega zmianie. Zadanie twórcze to takie, które 
wzbudza ciekawość, motywację poznawczą. Zadanie może być więc 
ciekawe ze swojej natury albo skłaniać do poszukiwania nowych 
________________ 

25 K.J. Szmidt, Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twór-
czości: przegląd stanowisk polskich, [w:] Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – 
rozwiązania, red. K.J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003. 

26 D. Kubicka, Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003. 
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informacji w celu jego rozwiązania. Podmiotowa kontrola postulowa-
na wobec zadań twórczych, odnosi się do możliwości wyboru dzia-
łania, sposobu realizacji procesu rozwiązywania zadania, samo-
dzielności postępowania – kontroli i oceny27. Warto także dodać, że 
istotnym czynnikiem wpływającym na aktywność twórczą i jej efekty 
jest także sposób formułowania polecenia kierowanego do dziecka. 
Badania wskazują m.in., że wyraźne zaznaczanie w poleceniu po-
trzeby oryginalności działania w istocie podnosi poziom oryginalności 
rozwiązań generowanych przez osoby rozwiązujące zadanie28. 

Ta z konieczności krótka charakterystyka zadania twórczego29 
pokazuje możliwości i ograniczenia w jego stosowaniu w praktyce 
logopedycznej. Jest ono często bardzo złożone, na jego wykonanie 
potrzeba więc czasu, a ten w terapii logopedycznej poświęcany jest 
na cele priorytetowe, związane z mową podopiecznego. Jednocze-
śnie cechy te mogą być realizowane w zadaniach o różnym pozio-
mie trudności i złożoności. Każdy logopeda będzie potrafił wyko-
rzystać je w zadaniu przedstawianemu dziecku tak, by z jednej 
strony wspierało kreatywność, a z drugiej pomagało w realizacji 
zasadniczych celów logopedycznego działania i było adekwatne do 
możliwości oraz potrzeb rozwojowych podopiecznego. Cechy te są 
na tyle „uniwersalne”, iż niewielkim wysiłkiem dadzą się włączyć 
w szereg zadań o charakterze logopedycznym. Rozumiejąc ich za-
sadniczy sens, kreatywny logopeda z łatwością opracuje zadanie 
tak, by dawało możliwość twórczego działania, a jednocześnie –  
w zależności od celu pracy z danym dzieckiem – np. wspomagało 
utrwalanie poprawnej artykulacji ćwiczonej głoski, odnosiło się do 
ćwiczonego materiału językowego, stymulowało budowanie złożo-
nej wypowiedzi itp. 
________________ 

27 Ibidem. 
28 M.A. Runco, Creativity. Theories and themes: research, development, and practice, 

Elsevier Academic Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, 
Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2007. 

29 Zob. więcej: M. Galewska-Kustra, Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria  
i przykład praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 98-103. 
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Logopeda jako pedagog twórczości  
– przykłady twórczych zadań logopedycznych30 

Cele działalności logopedycznej są zależne od potrzeb  
i możliwości rozwojowych osób, wobec których są kierowane. For-
ma i treść twórczego zadania logopedycznego będą więc także nimi 
warunkowane. Materiał językowy (np. zasób wyrazowy, głoskowy, 
fleksja, określona budowa zdania itd.), który w danym przypadku 
jest realizowany, ale też możliwości poznawcze, a nawet motorycz-
ne dziecka, określać będą wspomniane elementy zadania propono-
wanego podopiecznemu. Prezentowane poniżej przykłady zadań 
dotyczą różnych możliwości i potrzeb dziecka, a także różnych ce-
lów terapii logopedycznej czy logopedycznych zajęć grupowych. 

Przykład 1. 

Cele logopedyczne: ćwiczenie umiejętności budowania wypo-
wiedzi złożonej, opowiadania, ćwiczenie/utrwalanie poprawnej 
artykulacji. 

Cele z zakresu pedagogiki twórczości: stymulowanie kreatyw-
ności, wyobraźni twórczej dziecka. 

Potrzebne materiały: dwie strony z książki Twórcze bazgroły. 
Przygody Ważki Grażki31, kredki lub wycięte papierowe obiekty  
(w zależności od zakładanych celów logopedycznych), klej. 
________________ 

30 Posługując się w niniejszym artykule terminem „twórcze zadanie logope-
dyczne”, mam na myśli takie zadanie, które z jednej strony realizuje cele dotycząc 
rozwoju mowy dziecka, a z drugiej stymuluje jego kreatywność, skłania do wyko-
rzystywania zdolności twórczych, uruchamia wyobraźnię twórczą. 

31 D. Dziedziewicz, A. Gajda, E. Karwowska, Twórcze bazgroły. Przygody ważki 
Grażki, Harmonia, Warszawa 2011, s. 67-68. Książka typu doodle book (pol. bazgro-
szyt), która zachęca dziecko do wykorzystania własnej wyobraźni twórczej w celu 
przekształcenia, dokończenia rozpoczętej historii zaprezentowanej poprzez elemen-
ty graficzne zaprezentowane na obrazku. W przypadku tej publikacji wstępem do 
pracy z obrazkiem jest także wysłuchanie krótkiego wiersza, który wprowadza  
w zaprezentowany początek historii. 
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Po wysłuchaniu wiersza głównym bohaterze zadania: potwor-
ku, którego boli brzuch, ponieważ najadł się czegoś niestrawnego, 
zadaniem dziecka jest wymyślić i narysować jak najwięcej (płyn-
ność myślenia) różnych (giętkość myślenia) obiektów, które ten 
mógł zjeść. Zadanie można przekształcić na potrzeby np. ćwiczenia 
poprawnej artykulacji, różnicowania głosek, słuchu fonemowego. 
Wystarczy określić jaką głoskę w nazwie powinny zawierać wymy-
ślane przez dziecko obiekty albo przygotować materiał obrazowo- 
-wyrazowy zawierający te głoski. W tym ostatnim przypadku 
dziecko wybiera odpowiednie jego zdaniem obiekty, układa ja na 
obrazku i nazwa, a następnie opowiada co i dlaczego zjadł bohater 
historii. Efektem pracy dziecka jest więc rysunek lub obrazek uło-
żony z wyciętych elementów. Dla logopedy najważniejszym jednak 
efektem będzie wypowiedź dziecka. W zależności od celów terapii 
logopedycznej może ona przyjąć różną postać: pojedynczych zdań 
lub złożonej opowieści budowanej przez dziecko, czy wypowiedzi 
zawierającej określony materiał artykulacyjny. Jeśli dziecko ma 
trudności z budowaniem złożonej wypowiedzi, zapisujemy na kar-
teczkach pojedyncze zdania, którymi opisuje sytuację na rysunku,  
a następnie wspólnie odczytujemy wszystkie zdania, budując tym 
samym dłuższą wypowiedź. 

Przykład 2. 

Cele logopedyczne: utrwalanie poprawnej wymowy głoski [r], 
rozwijanie umiejętności budowania złożonej wypowiedzi. 

Cele z zakresu pedagogiki twórczości: rozwijanie kreatywności  
i wyobraźni twórczej dziecka, ćwiczenie umiejętności odległego 
kojarzenia. 

Potrzebne materiały: dwie strony z książki Zeszytowy trening 
mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci32, kredki. 

Zadanie polega na wymyśleniu wizerunku oraz zwyczajów nie-
istniejącego zwierzęcia. Punktem wyjścia do zadania jest opowieść 
________________ 

32 M. Galewska-Kustra, Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla 
dzieci, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015, s. 50-51. 
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o naukowcu, który odkrył nieznane dotąd zwierzęta, ale zdradził 
jedynie nadane im nazwy (m.in. Trampkowiec Malutki, Dropsojad, 
Gryzoń Marudny). Dziecko rysuje wizerunek zwierzęcia, decydując 
jednocześnie, które z obiektów dodatkowych pokazanych na kar-
tach pracy (m.in. drabina, parasol, grabie…) są zwierzęciu przydatne 
i do czego. Po zakończeniu pracy dziecko opowiada o wymyślonym 
przez siebie zwierzęciu. Dzięki zastosowanym nazwom zwierząt  
i obiektów dodatkowych, dziecko ma wielokrotną okazję do artyku-
lacji ćwiczonej głoski. 

Przykład 3. 

Cele logopedyczne: rozwijanie umiejętności budowania złożonej 
wypowiedzi, utrwalanie poprawnej artykulacji, ćwiczenie zastosowa-
nia wyrażeń przyimkowych (w zależności od potrzeb danego dziecka). 

Cele z zakresu pedagogiki twórczości: ćwiczenie umiejętności 
dokonywania twórczych skojarzeń, rozwijanie wyobraźni twórczej  
i kreatywności dziecka. 

Potrzebne materiały: plansza z narysowanym tłem dla historii, 
figurki lub wycięte płaskie obrazki z wizerunkami różnorodnych 
obiektów i postaci (w zależności od tematyki samej planszy oraz 
aktualnych potrzeb logopedycznych). 

Logopeda przygotowuje planszę z narysowanym tłem dla histo-
rii, którą będzie tworzyć razem z dzieckiem. Elementy tła są zależne 
od pomysłowości logopedy i aktualnego zapotrzebowania wynika-
jącego z celów terapii logopedycznej (np. ulica, wieś, las, kosmos, 
dom itd.). Do zabawy potrzebne są także ruchome obiekty (figurki 
lub wycięte z papieru płaskie wizerunki różnych obiektów, postaci). 
Jeśli celem terapii logopedycznej jest ćwiczenie poprawnej artykula-
cji, nazwy ruchomych obiektów i elementów tła powinny zawierać 
ćwiczone głoski. Ruchome elementy są losowane raz przez dziecko, 
raz przez logopedę. Po wylosowaniu obiektu należy znaleźć dla 
niego zastosowanie w tworzonej historii (zbudować wypowiedź,  
w której się pojawi i która będzie adekwatna do tematyki planszy) 
oraz umieścić go na planszy. Kolejna osoba losuje następny przed-
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miot i kontynuuje historię. W przypadku logopedycznych zajęć 
grupowych, obiekty będą losowane kolejno przez każde dziecko. 

Przykład 4. 

Cele logopedyczne: rozwijanie umiejętności budowania złożonej 
wypowiedzi, ćwiczenie sprawności narządów artykulacyjnych. 

Cele z zakresu pedagogiki twórczości: rozwijanie kreatywności, 
zdolności twórczych, wyobraźni twórczej dziecka. 

Potrzebne materiały: Książka Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, 
czyli zabawy logopedyczne dla dzieci33, wycięte obrazki z wizerunkami 
bohaterki historii (różne emocje) i różnorodnych obiektów (wybór 
dowolny, podyktowany potrzebami logopedycznymi). 

Dziecko wysłuchuje kilku przygód muchy, bohaterki książki,  
i wykonuje ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych w niej 
zawarte. Kolejnym zadaniem dziecka jest wymyślenie nowej przy-
gody małej muchy. W zależności od możliwości dziecka, logopeda 
może pozostawić dziecku całkowitą dowolność albo przygotować 
materiał, który będzie pomocny w tym procesie (np. wycięte obraz-
ki obiektów, wizerunków muchy z różnymi emocjami itp.). Dziecko 
wybiera obrazki wedle własnego uznania (trudniejsza wersja:  
obrazki są wybierane losowo) i na ich podstawie opowiada nową 
przygodę bohaterki książki. Odczytane przygody muchy można 
także wykorzystać do ćwiczenia umiejętności transformowania  
i wyobraźni twórczej, dokonując prób przekształcania poznanej 
historii. W tym celu logopeda może zadać dziecku szereg pytań, 
typu: „Co by było gdyby?”, które będą wspomagać generowanie 
nowych rozwiązań. 

Przykład 5. 

Cele logopedyczne: rozwijanie umiejętności budowania złożonej 
wypowiedzi, utrwalanie poprawnej artykulacji głoski [š]. 

________________ 

33 M. Galewska-Kustra, Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli zabawy logopedycz-
ne dla dzieci, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015. 
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Cele z zakresu pedagogiki twórczości: rozwijanie kreatywności, 
zdolności twórczych, wyobraźni twórczej dziecka. 

Potrzebne materiały: dwie strony z książki Zeszytowy trening 
mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci34, kredki. 

Dziecko nazywa obiekty znajdujące się w mysiej norce (ilustra-
cja z książki) oraz nazywa jej mieszkańców (nazywane obiekty oraz 
imiona zwierząt zawarte na ilustracji zawierają ćwiczoną głoskę). 
Kolejnym zadaniem dziecka jest wymyślenie i narysowanie dodat-
kowych przedmiotów, które przydałyby się bohaterkom historii  
w ich mieszkaniu oraz uzasadnienie swoich wyborów. 

Zakończenie 

Przedstawione w niniejszym artykule przykłady zadań są celo-
wo proste pod względem formy i zastosowanych materiałów. Znaj-
dą one zastosowanie w terapii logopedycznej, dając jednocześnie 
szansę na rozwijanie kreatywności podopiecznego. Przykłady te 
mają w zamyśle pokazać, że rozwijanie kreatywności dziecka  
w trakcie terapii logopedycznej jest nie tylko zadaniem możliwym, 
ale i nie trudnym w realizacji. Myślenie o zadaniu proponowanym 
dziecku w trakcie zajęć logopedycznych jako o stymulującym jego 
szeroko rozumiany rozwój, może przynieść co najmniej dwojakie 
korzyści: stymulować ten rozwój oraz motywować dziecko je do 
zaangażowanego, autentycznego uczestnictwa w terapii. 

To właśnie perspektywa praktyczna, konkretne współdziałanie 
z dzieckiem w trakcie zajęć logopedycznych, daje nam sposobność 
dostrzeżenia związków logopedii z pedagogiką twórczości: (sub)dys-
cyplin, których przedmioty badań i zainteresowań są od siebie tak 
odległe. Nawet jeśli rozwijanie kreatywności podopiecznego nie 
będzie nigdy celem zasadniczym działania logopedy, może stać się 
________________ 

34 M. Galewska-Kustra, Zeszytowy trening mowy…, Nasza Księgarnia, Warszawa 
2015, s. 40-41. 
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istotnym elementem pracy z dzieckiem, które wzbogaca jego  
aktywność, przynosi dodatkowe efekty terapii, a także stawia nowe 
wyzwania zawodowe przed samym logopedą. 
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Gestures and facial expressions appear in child communication before she/he is 
able to say the first word, and their qualitative and quantitative growth is consid-
ered an indicator of future language development. 

The aims of this article is review of the research available in literature on the 
use of gestures in the communication process of children whose development is 
typically and children with developmental disorders. 

There is an evidence that the differences in the development of gestures com-
munication in children with typical and atypical development allow to predict 
potential language delays. 

KEY WORDS: gestures, language development, children with developmental disorders 

Gesty i mimika pojawiają się w komunikowaniu się dziecka za-
nim jest ono w stanie wypowiedzieć pierwsze słowo, a ich jako-
ściowy i ilościowy przyrost uznaje się za wskaźnik przyszłego roz-



74 AGNIESZKA DŁUŻNIEWSKA 

  

woju językowego1. Co zatem badacze przedjęzykowych form ko-
munikowania się dziecka rozumieją pod pojęciem gestów i czy rze-
czywiście odgrywają one istotną rolę w kształtowaniu się języka? 

Według Jana’y M. Iverson i D.J. Thal gesty są działaniami wy-
konywanymi z zamiarem komunikacji. Mogą być wyrażane za po-
mocą ruchów ramion, rąk i dłoni, mimiki oraz ruchów w obrębie 
całego ciała. Jak zakładają autorzy, aby gesty mogły być uznane za 
środek porozumiewania się, muszą być używane intencjonalnie2. 
Pojawienie się pierwszych gestów obserwuje się w rozwoju dziecka 
około 7-12. miesiąca życia (dalej m.ż.). W literaturze3 wyróżnia się  
w ich obrębie trzy główne kategorie. Są to gesty deiktyczne, iko-
niczne oraz konwencjonalne. 

Gestów deiktycznych dziecko zaczyna używać między 7-9.  
a 12. m.ż. Odnoszą się one do konkretnych przedmiotów, osób lub 
miejsc, ale również stanowią odwołanie do zdarzeń. Interpretacji 
znaczenia tego typu gestów należy dokonywać jedynie w odniesie-
niu do ściśle określonego kontekstu. Wśród gestów deiktycznych 
można wyróżnić dwa rodzaje. Takie, które polegają na bezpośred-
nim kontakcie dziecka z przedmiotem lub opiekunem, przykładem 

________________ 

1 Zob. J.M. Iverson, S. Goldin-Meadow, Gesture paves the way for language devel-
opment, „Psychological Science” 2005, nr 16(5), s. 367-371; N. Watt, A. Wetherby,  
S. Shumway, Prelinguistic predictors of language outcome at 3 years of age, “Journal of 
Speech, Language, and Hearing Research” 2006, nr 49, s. 1224-1237; M.L. Rowe,  
S. Goldin-Meadow, Early gesture selectively predicts later language learning, “Develop-
mental Science” 2009, nr 12(1), s. 182-187; I.M. Zambrana, E. Ystrom, S. Schjølberg, 
F. Pons, Action imitation at 1½ years is better than pointing gesture in predicting late 
development of language production at 3 years of age, “Child Development” 2013,  
nr 84(2), s. 560-573. 

2 Zob. E. Crais, D.D. Douglas, Ch.C. Campbell, The intersection of the development 
of gestures and intentionality, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 
2004, nr 47, s. 679. 

3 Zob. E.R. Crais, L.R. Watson, G.T. Baranek, Use of gesture development in profil-
ing children’s prelinguistic communication skills, “American Journal of Speech-Lan-
guage Pathology” 2009, nr 18, s. 95-108; E. Sauer, S.C. Levine, S. Goldin-Meadow, 
Early gesture predicts language delay in children with pre- or perinatal brain lesions, 
“Child Development” 2010, nr 81(2), s. 528–539. 
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może być podawanie przez dziecko zabawki lub odpychanie osoby 
opiekującej się nim, oraz te, które nie wymagają kontaktu i polegają 
na wskazywaniu lub zbliżaniu się do danego obiektu. W przypadku 
drugiego typu gestów często ostatecznym celem jest osiągnięcie 
fizycznego kontaktu z przedmiotem lub osobą. Pojawienie się 
pierwszego typu gestów można zaobserwować już około 7-9. m.ż. 
Są one realizowane m.in. poprzez dotykanie przedmiotu całą dłonią 
lub palcem wskazującym, podnoszenie przedmiotu do wysokości 
linii wzroku opiekuna, ale także wyciąganie rąk w kierunku towa-
rzyszącej dziecku osoby dorosłej. Gesty, które nie wymagają bezpo-
średniego kontaktu, pojawiają się nieco później, około 10-12. m.ż.  
i świadczą o kolejnym etapie w rozwoju dziecka, polegającym na 
intencjonalnym posługiwaniu się gestem wskazującym4. Trudno 
jest z całą pewnością określić motywy użycia przez niespełna rocz-
ne dziecko gestu wskazującego jako elementu komunikowania się. 
Uważa się jednak, że dzieci najprawdopodobniej wykorzystują ge-
sty do realizacji dwóch celów: aby nakłonić osobę dorosłą do wyko-
nania jakiejś czynności lub zwrócić jej uwagę na określony element 
rzeczywistości (przedmiot lub czynność). W pierwszym przypadku 
gesty pełnią funkcję imperatywną, a w drugim deklaratywną5. 

Inny podział gestów deiktycznych wyróżnia cztery ich rodzaje: 
sięganie, pokazywanie, podawanie i wskazywanie6. 

Kolejną grupę stanowią gesty ikoniczne, powstające często z po-
łączenia kilku gestów deiktycznych7. Dziecko zaczyna ich używać 
około 12. m.ż. w połączeniu z wokalizacją. Odnoszą się one do cech 
lub działania obiektu przez co nabierają znaczenia symbolicznego. 
Są realizowane za pomocą ruchów rąk, dłoni lub całego ciała i od-

________________ 

4 Zob. E.R. Crais, L.R. Watson, G.T. Baranek, op. cit.; E. Sauer, S.C. Levine,  
S. Goldin-Meadow, op. cit. 

5 Zob. U. Liszkowski, M. Carpenter, T. Striano, M. Tomasello, 12- and 18-month-
olds point to provide information for others, “Journal of Cognition and Development” 
2006, nr 7(2), s. 173-187. 

6 Zob. E.R. Crais, D.D. Douglas, Ch.C. Campbell, op. cit., s. 681. 
7 Zob. E.R. Crais, L.R. Watson, G.T. Baranek, op. cit., s. 96–97. 
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grywają fundamentalną rolę w budowaniu komunikacji między 
dzieckiem a rodzicami8. 

Gesty konwencjonalne natomiast, zdefiniowane kulturowo i uży-
wane w ramach danej społeczności, odnoszą się raczej do określo-
nych działań i pojęć, nie zaś do przedmiotów. Do tego typu zacho-
wań zalicza się np. machanie ręką na pożegnanie, przeczący lub 
potakujący gest głową, palec na ustach – prośba o ciszę. 

Następnym etapem w rozwoju komunikowania się dziecka jest 
tworzenie przez nie kombinacji pierwszych słów i gestów. Jest to 
moment szczególnie ważny z punktu widzenia rozwoju języka. 
Badacze podkreślają, że takie połączenie odzwierciedla strukturę 
gramatyczną dwuczłonowych wypowiedzi i poprzedza pojawienie 
się dwuwyrazowych wypowiedzeń tworzonych w języku fonicz-
nym9. 

Wyniki longitudinalnych badań Jana’y M. Iverson i Susan Gol-
din-Meadow oraz Meredith L. Rowe, Susan Goldin-Meadow na 
grupie dzieci w wieku 10-24. m.ż. oraz na grupie dzieci w 18. m.ż.  
a następnie w 42. m.ż. dowodzą, że: 

1. Jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie słowa pojawią się  
w słowniku dziecka, obserwując, które przedmioty, wskazuje ono 
około 3-4 miesiące wcześniej. 

2. Rozwój komunikacji gestowej może odzwierciedlać potencjał 
dziecka do późniejszego opanowywania języka. Zasób słownika 
gestowego jest wskaźnikiem zasobu leksykalnego, którym dziecko 
prawdopodobnie będzie posługiwało się w przyszłości. Wskaźni-
kiem takim nie są natomiast w tym przypadku sekwencje typu gest 
+ słowo, w których gest oznacza coś innego niż słowo, np. gest 
wskazujący filiżankę + słowo „mama”. Wskaźnikiem natomiast 
pojawienia się w mowie dziecka konstrukcji składniowych są sen-
tencje gest + słowo. Wskaźnikiem nie jest w tym przypadku zasób 
słownika gestowego. 
________________ 

8 Zob. L. Acredolo, S. Goodwyn, Symbolic gesturing in normal infants, “Child De-
velopment” 1988, nr 59, s. 450-466; E.R. Crais, L.R. Watson, G.T. Baranek, op. cit.,  
s. 96–97. 

9 Zob. J.M. Iverson, S. Goldin-Meadow, op. cit., s. 367. 
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3. Gesty pojawiające się we wczesnym rozwoju dziecka lub ich 
brak mogą być wskaźnikiem potencjalnego opóźnienia w kształto-
waniu się języka10. 

Badaczki podkreślają jednak, że na podstawie obserwacji roz-
woju komunikacji gestowej można określić jedynie potencjał dziec-
ka do opanowywania poszczególnych aspektów języka, nie zaś 
predyspozycji do opanowywania języka w ogóle. Nie należy też 
zakładać, że z pewnością dojdzie do uaktywnienia się tego poten-
cjału. Do tego potrzebna jest aktywność polegająca na uczestnicze-
niu w różnego rodzaju interakcjach, głównie z osobami dorosłymi. 

Powyższe rozważania skłaniają do głębszej refleksji na temat  
roli i funkcji gestów w ewolucji procesu komunikowania się i roz-
woju językowego dziecka. 

Po pierwsze gesty tworzą swego rodzaju fundament, na którym 
tworzone są podstawy komunikacji. Gesty, których dziecko używa 
w kontakcie z osobą dorosłą, informują o jego gotowości do komu-
nikowania się. W przypadku, gdy opiekun wykaże wrażliwość na 
tego rodzaju sygnały i dostosuje swój przekaz, starając się jednocze-
śnie odczytać intencje dziecka, może dojść do nawiązania skutecz-
nej interakcji, motywującej małego rozmówcę do podejmowania 
kolejnych wysiłków. Ogromną rolę będą tu zatem odgrywały epi-
zody wspólnego zaangażowania11. 

Po drugie gesty pełnią funkcję komunikatywną. Jerome Bruner 
wczesne akty komunikacyjne dziecka dzieli na trzy funkcjonalne 
kategorie: regulacja zachowania (np. odmowa, prośba o przedmiot), 
interakcje społeczne (np. podziękowanie, popisywanie się) oraz 
kierowanie wspólną uwagą (np. przyciąganie uwagi)12. Robert L. 
________________ 

10 Zob. J.M. Iverson, S. Goldin-Meadow, op. cit.; M.L. Rowe, S. Goldin-Meadow, 
op. cit. 

11 Zob. H.R. Schaffer, Rozwój języka w kontekście, [w:] Dziecko w zabawie i świecie 
języka, red. A. Brzezińska i in., Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 164-192; M.L. Rowe,  
S. Goldin-Meadow, op. cit.; J.S. Bruner, Ontogeneza aktów mowy, [w:] Badania nad 
rozwojem języka dziecka, red. G.W. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980,  
s. 483-513. 

12 Zob. E.R. Crais, L.R. Watson, G.T. Baranek, op. cit., s. 97. 
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Carpenter, Ann M. Mastergeorge oraz Truman E. Coggins wyróżnili 
siedem funkcji komunikacyjnych, które realizowały, obserwowane 
przez nich, dzieci w wieku od 8. m.ż. do 15. m.ż. Należały do nich: 
wyrażanie protestu (przed 8. m.ż), prośba o działanie (ok. 9. m.ż.), 
prośba o przedmiot (ok. 9. m.ż.), komentowanie działania (ok.  
9,5. m.ż.), komentarze do przedmiotów (ok. 10,5. m.ż.), udzielanie 
odpowiedzi (ok. 15. m.ż.), prośba o informację (ok. 15. m.ż). Funkcje te 
były realizowane za pomocą trzech rodzajów środków: gestów, 
połączenia gestów i dźwięków oraz słów. Zachowania gestowe  
i gestowo-dźwiękowe dominowały w komunikowaniu się dzieci  
w wieku 8-12. m.ż. Po 10. m.ż. spadła częstotliwość używania sa-
mych gestów, ale wciąż, nawet u dzieci w 15. m.ż., obserwuje się 
używanie połączeń gestowo-dźwiękowych jako dominującego środ-
ka komunikowania się13. 

Podobne badania przeprowadziły Elizabeth Crais, Diane Day 
Douglas oraz Cheryl Cox Campbell14. Obserwowały one zachowa-
nia komunikacyjne 20 dzieci wychowujących się w anglojęzycznych 
rodzinach. Z uwagi na fakt, że badaniami została objęta nieliczna 
grupa dzieci z określonego środowiska kulturowego, językowego 
oraz demograficznego, należy zachować ostrożność w wysuwaniu 
zbyt ogólnych wniosków. 

Niewątpliwą zaletą tych badań jest fakt, że dzięki nim udało się 
zidentyfikować, skategoryzować oraz ustalić czas pojawienia się 
gestów używanych w komunikowaniu się przez dzieci w wieku 
między 6. a 20. m.ż. a także zaobserwować, że podczas realizacji 
dwóch wyodrębnionych przez Brunera funkcji (regulacja zachowa-
nia i nawiązywanie interakcji społecznych) gesty służące do ich 
realizacji zachowują omówioną wcześniej hierarchię. Początkowo 
dziecko posiłkuje się gestami deiktycznymi, a następnie ikoniczny-
mi oraz konwencjonalnymi. 

________________ 

13 Zob. R.L. Carpenter, A.M. Mastergeorge, T.E. Coggins, The acquisition of com-
municative intentions in infants eight to fifteen months of age, “Language and Speech” 
1983, 26(2), s. 101-116. 

14 Zob. E. Crais, D.D. Douglas, Ch.C. Campbell, op. cit., s. 678-694. 
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Crais, Douglas i Campbell podkreślają, że gestów deiktycznych 
używały wszystkie dzieci z badanej grupy, nawet jeśli były one 
stosowane tylko w jednym, określonym kontekście. W przypadku 
gestów ikonicznych oraz konwencjonalnych sytuacja przedstawiała 
się nieco inaczej. Zaobserwowano, że część dzieci w ogóle nie uży-
wała pewnych gestów. Jak się okazało, rodzice tych dzieci również 
nie wykorzystywali tego rodzaju gestów do komunikacji. W przy-
padku, gdy rodzice często używali w kontaktach ze swoimi dziećmi 
gestów ikonicznych oraz konwencjonalnych, ich dzieci także pre-
zentowały szeroki repertuar tego rodzaju zachowań gestowych. 
Obserwacje te potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia Brendy Zi-
nober i Margaret Martlew15, że w porównaniu do gestów deiktycz-
nych, używanie przez dziecko gestów ikonicznych oraz konwen-
cjonalnych jest podatniejsze na modelowanie środowiskowe 
związane z wykorzystywaniem ich przez opiekunów w kontaktach 
z dzieckiem. W związku z tym analiza komunikowania się gestowo- 
-mimicznego powinna uwzględniać kontekst społeczny, w tym 
przypadku indywidualne różnice w kontaktach rodziców z dziec-
kiem. Należy też zaznaczyć, że dzieci zaczynają realizować dwie 
wymienione funkcje, wykorzystując gesty już około 6-7. m.ż. 

Ciekawych wniosków dostarcza też analiza danych dotyczących 
realizacji trzeciej funkcji, dotyczącej kierowania wspólną uwagą. 
Funkcja ta pojawia się najpóźniej, bo ok. 8. m.ż. i jak zaznaczają 
autorki16, gesty mające na celu zwrócenie uwagi na konkretny 
przedmiot lub działanie są zazwyczaj poprzedzane innymi inten-
cjonalnymi aktami, takimi jak: nawiązanie kontaktu wzrokowego, 
wokalizacja lub połączenie kontaktu wzrokowego i wokalizacji17. 

Kolejną funkcją, jaką należy przypisać gestom w rozwoju ko-
munikowania się dziecka, jest funkcja wyrażania sposobu myślenia 
i stanu poznawczego. Dziecko, wykorzystując przedmioty i gesty, 
informuje nas o sposobie przetwarzania informacji, przekazuje  

________________ 

15 Zob. Ibidem, s. 690. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, s. 685-688. 
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w ten sposób posiadaną wiedzę, której nie może jeszcze wyrazić za 
pomocą słów18. Badacze dostrzegają też w rozwoju gestów ikonicz-
nych analogię do rozwoju języka, znajdując wspólne mechanizmy 
kształtowania się obu tych obszarów w pełnionej przez nie funkcji 
symbolicznej19. 

Ostatnią i najważniejszą funkcją gestów jest otwieranie możli-
wości do rozwoju językowego poprzez wspólne z dorosłym ustala-
nie znaczeń20. 

Jak zauważają badacze21, gesty ułatwiają i wspierają rozwój ję-
zyka poprzez dostarczenie osobie dorosłej informacji dotyczącej 
gotowości dziecka do podjęcia kontaktu komunikacyjnego. Dorosły, 
który odczyta intencje dziecka, dostarcza mu informacji zwrotnych 
umożliwiających gromadzenie doświadczeń językowych prowa-
dzących do opanowania systemu językowego. Gesty odgrywają tak-
że istotną rolę w kształtowaniu się umiejętności językowych z uwagi 
na to, że wykorzystują one wzrokowo-przestrzenne reprezentacje, 
które dla dziecka na wczesnym etapie rozwoju komunikowania się 
________________ 

18 Zob. S. Goldin-Meadow, Beyond words: The importance of gesture to researchers 
and learners, “Child Development” 2000, nr 71(1), s. 231-239; S. Goldin-Meadow, 
Gesture’s role in the learning process, “Theory into Practice” 2004, nr 43(4), s. 314- 21;  
S. Goldin-Meadow, How gesture promotes learning throughout childhood, “Child Devel-
opment Perspectives” 2009, nr 3(2), s. 106-111; L.L. Namy, N.S. Newcombe, More 
than just hand waving: Review of Hearing Gestures: How our hands help us think, “Jour-
nal of Cognition and Development” 2008, 9(2), s. 247-252; S.W. Cook, S. Goldin-
Meadow, The role of gesture in learning: Do children use their hands to change  
their minds?, “Journal of Cognition and Development” 2006, nr 7(2), s. 211-232;  
N.C. Capone, Tapping toddlers’ evolving semantic representation via gesture, “Journal of 
Speech, Language, and Hearing Research” 2007, 50, s. 732-745. 

19 Zob. L. Acredolo, S. Goodwyn, op. cit., s. 452-466. 
20 Zob. M.A.K. Halliday, Uczenie się znaczeń, [w:] Badania nad rozwojem języka 

dziecka, red. G.W. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980, s. 513-556;  
L. Paavola i in., Maternal sensitivity, infant co-operation and early linguistic development: 
Some predictive relations, “European Journal of Developmental Psychology” 2006,  
nr 3(1), s. 13-30; S. Goldin-Meadow i in., Young children use their hands to tell their 
mothers what to say, “Developmental Science” 2007, nr 10(6), s. 778-785; S. Goldin-Mea-
dow, How gesture promotes learning…, s. 106-111. 

21 Zob. J.M. Iverson, S. Goldin-Meadow, op. cit. 
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mogą okazać się łatwiejsze do wyrażania pewnych znaczeń za pomo-
cą gestu niż mowy. Posługiwanie się gestami jako przedjęzykowymi 
formami komunikowania się w znacznie mniejszym stopniu niż opa-
nowywanie słów obciąża też pamięć dziecka. Dlatego też wykorzy-
stywanie przez małe dzieci połączenia gestu i słowa, uznawane za 
zwiastun pojawienia się pierwszych dwuwyrazowych zdań, jest 
mniej angażujące poznawczo od użycia dwóch słów22. 

W okresie wczesnego dzieciństwa sposób porozumiewania się 
dziecka ewoluuje i zaczyna ono preferować foniczny sposób wyra-
żania swoich myśli, potrzeb i uczuć23. Nie zmienia to jednak faktu, 
że gesty i mimika w dalszym ciągu stanowią integralną cześć proce-
su komunikowania się. Pełnią jednak inną niż dotychczas funkcję. 
Przestają być dominującym środkiem przekazu, a stają się elemen-
tem towarzyszącym językowi dźwiękowemu. Gesty, jakich używają 
dzieci między 2. a 5. r.ż., oprócz tego, że wzmacniają i podkreślają 
przekaz słowny, stanowią również swego rodzaju podstawę i jed-
nocześnie wyraz ich rozwoju poznawczego. Wykorzystując gesty  
w zabawie, dzieci tworzą coraz bardziej złożone semantycznie 
przekazy pantomimiczne, co świadczy o ich umiejętności pozakon-
tekstowego użycia symboli. 

Jakościowy i ilościowy aspekt gestowo-mimicznego sposobu 
komunikowania się małego dziecka może być wyznacznikiem nie-
prawidłowości rozwojowych, nie tylko w zakresie funkcji języko-
wych, ale również poznawczych. Aspekty, na które należy zwrócić 
uwagę, to przede wszystkim częstotliwość używania gestów, wy-
korzystywanie ich do komunikowania się, posługiwanie się gestami 
w połączeniu z kontaktem wzrokowym oraz wokalizacją, przejście 
od konkretnego do abstrakcyjnego użycia gestów, a następnie od 
gestów do słów24. 
________________ 

22 Ibidem. 
23 Zob. N.C. Capone, K.K. McGregor, Gesture development: a review for clinical and 

research practices, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 2004, nr 47, 
s. 173-186. 

24 Zob. N. Brady i in., Prelinguistic predictors of language growth in children with 
developmental disabilities, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 2004, 
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W artykule Gestures and word in early development children with 
Down Syndrome25 wskazano na badania, które dotyczyły porówna-
nia umiejętności komunikacyjnych dzieci z prawidłowym rozwo-
jem oraz dzieci z zespołem Downa (DS) w trzech aspektach: rozu-
mienia mowy, produkowania dźwięków oraz używania gestów 
wskazują, że dzieci te wykazują dość istotne, w porównaniu do ich 
prawidłowo rozwijających się rówieśników, opóźnienia w każdym 
z wymienionych obszarów. W zakresie rozumienia mowy opóźnie-
nie to wynosi około 14,3 miesiąca, w produkowania dźwięków 
mowy 13,4 miesiąca oraz używania gestów w komunikowaniu się 
13,9 miesiąca. Badania wykazały ponadto, że dzieci z DS tworzą 
więcej niż ich rówieśnicy bez dysfunkcji symbolicznych gestów 
komunikacyjnych oznaczających pojęcia typu „poszedł”, „gorący”, 
„bądź cicho”, „dobre”, gestów naśladujących działania dorosłych, 
np. podczas zabawy lalkami czy pluszowymi zwierzętami, a także 
gestów, które świadczą o zdolności do wykonywania przekształceń 
symbolicznych, np. udawanie, że kamienie są pokarmem lub paty-
czek łyżeczką itp. Badacze zwrócili uwagę na jeszcze jedną istotną 
różnicę. Otóż podczas gdy pierwsze i drugie stadium rozwoju ko-
munikacji gestowo-fonicznej u dzieci prawidłowo rozwijających się 
i dzieci z zespołem Downa przebiegają podobnie (wyjaśnić w przy-
pisie dolnym), o tyle w trzecim stadium u dzieci z DS, inaczej niż  
u ich rówieśników, następuje wzrost komunikacji gestowej z wyko-
rzystaniem gestów symbolicznych. Autorzy tłumaczą to osiągnię-
ciem wyższego stopnia socjalizacji i związaną z tym koniecznością 

________________ 

nr 47, s. 663-677; N.C. Capone, K.K. McGregor, op. cit.; E.R. Crais, L.R. Watson,  
G.T. Baranek, op. cit.; S. Shumway, A.M. Wetherby, Communicative acts of children 
with autism spectrum disorders in the second year of life, “Journal of Speech, Language, 
and Hearing Research” 2009, 52, s. 1139-1156; A.E. John, C.B. Mervis, Comprehension 
of the communicative intent behind pointing and gazing gestures by young children with 
Williams Syndrome or Down Syndrome, “Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research” 2010, nr 53, s. 950-960. 

25 Zob. M.C. Caselli i in., Gestures and word in early development children with 
Down Syndrome, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 1998, nr 41, 
s. 1125-1134. 
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uruchomienia kompensacyjnej roli gestów w komunikowaniu się  
z uwagi na niski poziom komunikacji werbalnej. 

Istotnych danych dostarczają także badania A.E. John, C.B. Mervis, 
których celem było porównanie zdolności przedszkolaków z zespo-
łem Williamsa (WS) i zespołem Downa do rozpoznawania intencjo-
nalnych i nieintencjonalnych komunikatów wyrażonych poprzez 
gesty i spojrzenia na tle umiejętności w zakresie percepcji i ekspresji 
językowej26. 

Wyniki wskazują, że zarówno dzieci z zespołem Williamsa, jak  
i dzieci z zespołem Downa wykorzystują w komunikowaniu się 
wskazówki przekazywane im za pomocą gestów. Okazuje się na-
tomiast, że dzieci zespołem Downa czynią to znacznie częściej  
(w 60%), niż ich rówieśnicy z zespołem Williamsa (26,7%). W przy-
padku dzieci z DS istnieje ponadto istotna statystycznie zależność 
pomiędzy zastosowaniem przez osobę dorosłą gestu i spojrzenia  
a wykonaniem zadania. W przypadku dzieci WS zależność ta nie 
jest natomiast istotna statystycznie. 

Zatem zarówno dzieci z zespołem Downa, jak i zespołem Wil-
liamsa, podobnie, jak ich prawidłowo rozwijający się rówieśnicy, 
reagują na komunikaty gestowe, chociaż widoczne jest w tym za-
kresie poważne opóźnienie. Ważnym spostrzeżeniem jest także 
fakt, że pomimo iż dzieci z WS osiągnęły wyższy poziom rozumie-
nia i ekspresji mowy niż dzieci z DS, to ich umiejętności w zakresie 
pragmatyki komunikowania są niższe. Należy się więc spodziewać, 
że istnieje większa szansa na prawidłową interpretację komunika-
tów gestowych przez dzieci z zespołem Downa niż przez ich rówie-
śników z zespołem Williamsa. 

Kolejnych dowodów na istnienie różnic w zakresie komunikacji 
z użyciem gestów w odniesieniu do dzieci z atypowym przebie-
giem rozwoju we wczesnym dzieciństwie dostarczają badania 
przeprowadzone przez Stacy Shumway i Amy M. Wetherby27. Ba-
daczki skoncentrowały się na analizie zachowań komunikacyjnych 

________________ 

26 Zob. A.E. John, C.B. Mervis, op. cit. 
27 Zob. S. Shumway, A.M. Wetherby, op. cit. 
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z użyciem gestów przez dzieci, u których zostały stwierdzone zabu-
rzenia ze spektrum autyzmu. Wyniki uzyskane przez wymienioną 
grupę porównano z wynikami uzyskanymi przez dzieci z zaburze-
niami rozwojowymi w zakresie rozwoju języka oraz dzieci prawi-
dłowo się rozwijających. W analizie pod uwagę wzięto realizację 
funkcji komunikacyjnych w aspekcie regulacji zachowania, interak-
cji społecznych, dzielenia uwagi oraz rodzaj używanych gestów 
(deiktyczne, ikoniczne, konwencjonalne), wokalizacji i kontaktu 
wzrokowego. Uzyskane wyniki wskazują, że u dzieci z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu liczba aktów komunikacyjnych reali-
zowanych za pomocą gestów na minutę jest znacznie niższa niż  
u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i dzieci prawidłowo rozwija-
jących się. Najczęściej dzieci te używają gestów pełniących funkcję 
regulacji zachowania, a najrzadziej dzielenia uwagi. Jeśli chodzi  
o proporcje poszczególnych rodzajów gestów, to największy odse-
tek stanowią gesty deiktyczne, a najmniejszy ikoniczne polegające 
na inicjacji kontaktu bez użycia konkretnych przedmiotów tj. zbli-
żanie się do osoby, dotykanie jej lub przejawianie zachowań autoa-
gresywnych w celu zwrócenia na siebie uwagi. Warto też zwrócić 
uwagę na różnice występujące między dziećmi z zaburzeniami  
w rozwoju języka a dziećmi prawidłowo funkcjonującymi. Otóż 
okazuje się, że pierwsza z wymienionych grup podczas komuniko-
wania się używa mniej gestów na minutę, natomiast jeśli chodzi  
o funkcje, które te gesty pełnią w komunikowaniu się, to dzieci  
z zaburzeniami rozwoju językowego wykorzystują więcej gestów  
w funkcji regulacji zachowania oraz nawiązania interakcji społecz-
nych, a mniej wskazujących na chęć dzielenia uwagi niż dzieci  
o prawidłowym rozwoju. Natomiast w przypadku rodzaju gestów 
częściej niż ich rówieśnicy bez dysfunkcji używają gestów deiktycz-
nych i ikonicznych, a rzadziej konwencjonalnych. W odniesieniu do 
posługiwania się gestami złożonymi z działania i wokalizacji, dzia-
łania i kontaktu wzrokowego czy też połączenia wszystkich rodza-
jów sygnałów zarówno dzieci ze spektrum autyzmu, jak i z zabu-
rzeniami rozwoju językowego posługują się mniejszą liczbą gestów 
od swoich prawidłowo rozwijających się rówieśników. 
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Rozumienie symboliki gestów przez dzieci z autyzmem było 
również przedmiotem badań Isabel M. Smith i Susan E. Bryson28.  
W tym przypadku porównaniu poddane zostały również trzy gru-
py badanych, z których jedną stanowiły dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, drugą z deficytami rozwoju językowego, a trze-
cią dzieci o prawidłowym rozwoju. W tym przypadku uzyskane 
wyniki również wskazywały na znacznie niższe kompetencje  
w posługiwaniu się gestami symbolicznymi przez dzieci z auty-
zmem niż te prezentowane przez dwie pozostałe grupy. Autorki 
podkreślają jednak, że w przypadku dzieci z autyzmem proble- 
mu nie stanowi samo naśladowanie gestów, ale przypisanie im  
znaczenia. 

Związek między ilościowym i jakościowym aspektem posługi-
wania się gestami a kierunkiem rozwoju językowego potwierdzają 
także badania w grupie dzieci z SLI29 oraz uszkodzeniami prenatal-
nymi i okołoporodowymi uszkodzeniami mózgu30. 

Podsumowując powyższe rozważania, nie sposób nie zauwa-
żyć, że wyniki dotychczasowych badań i obserwacji nad rozwojem 
komunikowania się dziecka wskazują na silny związek ewolucji 
zachowań przedjęzykowych z kierunkiem późniejszego rozwoju 
języka i komunikowania się. Rodzaj, struktura i różnorodność  
zachowań gestowych wykorzystywanych przez dziecko do ko-
munikowania się we wczesnym okresie dzieciństwa mogą zatem 
okazać się pomocne w prognozowaniu przebiegu rozwoju języko-
wego, a tym samym i poznawczego dziecka. 

Warto jednak podkreślić, co potwierdzają różnice obserwowane 
w analizie wyników dotychczasowych badań, dotyczące głównie 
czasu pojawiania się określonego typu gestów, że podstawą do po-
dejmowania wszelkich działań wspierających powinna stać się 
________________ 

28 Zob. I.M. Smith, S.E. Bryson, Gesture imitation in autism: II. Symbolic gestures 
and pantomimed object use, “Cognitive Neuropsychology” 2007, nr 24(7), s. 684-696. 

29 Zob. N. Botting, N. Riches, M. Gaynor, G. Morgan, Gesture production and 
comprehension in children with specific language impairment, “British Journal of Devel-
opmental Psychology” 2010, nr 28, s. 5I-69. 

30 Zob. E. Sauer, S.C. Levine, S. Goldin-Meadow, op. cit. 
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wnikliwa analiza czynników wpływających na indywidualny roz-
wój dziecka. 

W przypadku dzieci, u których istnieje ryzyko wystąpienia dys-
funkcji rozwojowych, ważna jest ocena najistotniejszych obszarów 
mogących ułatwić planowanie i wyznaczanie strategii terapii zabu-
rzeń rozwoju mowy. Wiadomo, że kształtowanie się języka dziecka 
jest procesem długotrwałym, który potrzebuje solidnych podstaw  
w postaci umiejętności przedjęzykowych. 

Oprócz czynników indywidualnych, takich jak: zachowania 
dźwiękowe, rozumienie słów, wykorzystywanie w zabawie zacho-
wań symbolicznych, używanie do komunikowania się gestów, ini-
cjowanie i odpowiadanie na zainicjowany kontakt, jako kluczowe 
dla późniejszego rozwoju języka, zarówno dzieci prawidłowo roz-
wijających się, jak i z dysfunkcjami rozwojowymi, uważa się uwa-
runkowania rodzinne (oddziaływania wychowawcze, predyspozy-
cje genetyczne)31. 
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Wprowadzenie 

Człowiek jako jedyne żyjące stworzenie na ziemi posiada umie-
jętność komunikowania się za pomocą języka. Mimo że zwierzęta 
komunikują się ze sobą za pomocą nawoływań czy nieartykułowa-
nych dźwięków, nie przekazują sobie informacji odnoszących się do 
faktów, mitów czy historii danej rodziny. Język ludzki jest bardzo 
elastyczny, np. małe dzieci potrafią z kilku nieartykułowanych dźwię-
ków utworzyć zdanie z zakodowaną informacją. Dzięki językowi 
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człowiek może przekazywać myśli, interpretować fakty, a także 
wymieniać się poglądami z innymi. Bez języka nie można byłoby 
pisać książek, tworzyć opowiadań ani rozmawiać. 

Język jest „wynalazkiem” bardzo złożonym. Daje możliwość 
tworzenia kultury, ale jest także efektem działania tej kultury. Za 
jego pośrednictwem rozwija się cywilizacja, w której żyjemy. Język 
pełni także funkcję społeczną. Jest niczym innym jak pewnym sys-
temem, który ma za zadanie łączyć ze sobą symbole (m.in. słowa), 
ale w taki sposób, aby można było z nich utworzyć jak największą 
ilość różnych stwierdzeń służących komunikacji. Wynika z tego 
także, że język jest bardzo ważnym aspektem myślenia1. 

Aby dziecko mogło sprawnie posługiwać się językiem, potrzeb-
ne są mu dwie kompetencje: językowa i komunikacyjna. Ta pierw-
sza dotyczy znajomości budowy i reguł niezbędnych do tworzenia 
języka. To wiedza nieuświadomiona, zapewniająca tworzenie wła-
ściwych (dla danego języka) zdań, a odrzucanie tych, które są zbu-
dowane niepoprawnie. Kompetencja owa jest niezbędna do tego, 
aby móc porozumiewać się z innymi2. Z kolei druga kompetencja 
(komunikacyjna) dotyczy wiedzy, która wykorzystywana jest pod-
czas rozmowy w celu dostosowania własnych komunikatów do 
rozmówcy i porozumienie się z nim3. 

Jak wyżej stwierdzono, język służy do komunikacji. Wyjaśnienie 
tego pojęcia nastręcza pewne trudności. Wynika to przede wszyst-
kim z faktu nadużywania i nadinterpretacji czasownika „komuni-
kować”4. Zdaniem Włodzimierza Głodkowskiego5 przyczyny nale-
________________ 

1 S.K. Ciccarelli, J.N. White, Psychologia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015; 
D.R. Schaffer, K. Kipp, Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości, Wydawnictwo 
Harmonia, Gdańsk 2015. 

2 . N. Chomsky, Zagadnienia teorii składni, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wro-
cław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982. 

3 J. Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziecka. Dwa stadia, Dom Wydawniczy 
ELIPSA, Warszawa 2015; J. Porayski-Pomsta, Umiejętności komunikacyjne i językowe 
dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo UW, Warszawa 1993. 

4 T.J. Clevenger, Can One Not Communicate? A Conflict of Models?, „Communica-
tion Studies” 1991, 42, s. 340-353, za: E. Kulczycki, Teoretyzowanie komunikacji, Wy-
dawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012. 
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ży upatrywać w 1) braku analizy samego słowa „komunikacja”,  
2) szerokości zjawiska oraz 3) wykorzystania tego pojęcia (nie zaw-
sze adekwatnie) w prawie każdej dziedzinie wiedzy. 

Francis A. Cartier i Kenneth A. Harwood6 w oparciu o analizę 
artykułów zebranych w „Journal of Communication” wyróżnili 
cztery grupy definicji pojęcia komunikacja. Do pierwszej zaliczyli 
definicje deskryptywne mające na celu przedstawienie praktyczne-
go aspektu procesu komunikacji, ale bez uwzględniania wszystkich 
jego składników. Druga grupa to definicje normatywne, czyli takie, 
które wyjaśniają, czym komunikacja powinna być. Trzecia – to defi-
nicje o charakterze intuicyjnym, czyli takie, których zadaniem jest 
próba konstruowania pytań dotyczących komunikacji. Do ostatniej 
grupy zaliczono definicje funkcjonalne, których celem jest ustalenie 
funkcji i zadań komunikacji. 

Jak twierdzi Bogusława Dorobek-Ostrowska7, komunikacja jest 
procesem społecznym, gdyż muszą w nim uczestniczyć co najmniej 
dwie osoby, przebiega w określonym kontekście społecznym, jest 
ciągła, dynamiczna, celowa i świadoma, nieodwracalna oraz nieu-
chronna (komunikacja będzie zawsze zachodzić ze względu na jej 
uświadomiony oraz nieuświadomiony charakter). 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele modeli aktów 
komunikacyjnych. Do najbardziej znanych należą m.in.: model aktu 
perswazyjnego Harolda Lasswella8; model przekazu sygnałów 
Claude`a E. Shannona i Weaver Weavera, model wspólnoty do-
świadczeń Schramma, model percepcji George`a Gerbnera, modele 
________________ 

5 W. Głodkowski, Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communication, War-
szawa 2006. 

6 F.A. Cartier i K.A. Harwood, On Definition of Communication, “Journal of 
Communcation” 1953, 3(2), s. 71-75, za: E. Kulczycki, op. cit. 

7 B. Dorobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo 
ASTRUM, Wrocław 2004. 

8 Zob. H. Lasswell, The Structure and Fuction of Communication in Society, [w:]  
L. Bryson, The communication of ideas, Cooper Square Publishers, New York 1948, za: 
J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo ASTRUM, 
Wrocław 1999. 
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przepływów informacji, model trójkątny Theodore`a M. Newcom-
ba9, modele komunikacyjne semiotyczne m.in. model lingwistyczny 
Romana Jacobsona10. Na omówienie zasługują dwa ostatnie. Model 
trójkątny T. Newcomba11 oparty jest na założeniu, że zarówno  
odbiorca, jak i nadawca mogą pełnić jednocześnie dwie funkcje –  
i nadawcy, i odbiorcy. Jeden i drugi może zarówno wydawać ko-
munikat, jak i go odbierać. Nadawca i odbiorca nie działają indywi-
dualnie. Są uzależnieni od środowiska społecznego, gdyż to ono 
kształtuje zachowania i umożliwia modyfikację tego zachowania 
poprzez dostosowanie się do zmiany. 

Z kolei model lingwistyczny R. Jacobsona jest połączeniem mo-
delu trójkątnego i linearnego. Cechą typową dla linearnego modelu 
jest relacja nadawca (funkcja ekspresyjna), komunikat (funkcja poe-
tycka), adresat (funkcja konatywna). Natomiast pozostałe elementy 
tworzą trójkąt, a są nimi: kontekst (funkcja odniesienia; każdy ko-
munikat musi być przekazany w odpowiednich warunkach, aby  
był prawidłowo odczytany i zrozumiany); kontakt (funkcja fatycz-
na; odnosi się on zarówno do kontaktu fizycznego, jak i psychicz-
nego między nadawcą a odbiorcą); kod (funkcja metajęzykowa, 
czyli system wspólnych znaków za pomocą których przekazywa- 
na jest informacja). Modele te zakładają, że bez wyżej wymie-
nionych, charakterystycznych dla poszczególnych modeli elemen-
tów, nie zajdzie proces komunikacji. To, jaki model wybierze dana 
________________ 

9 C.E. Shannon, WWeaver, Mathematical Theory of Communication, University of 
Illions, Urbana 1948, za: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i ana-
lizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001; W. Głod-
kowski, op. cit.; The Process and Effects of Mass Communication, red. W. Schramm, 
University of Illinois, Urbana 1954, za: T. Goban-Klas, op. cit.; G. Gerbner, Toward  
a general model of communication, “Audiovisual Communication Review” 1953, 4(3),  
s. 171-199; T.M. Newcomb, An approach to the study of communication acts, “Psycho-
logical Review” 1953, 60(6), p. 393-404, za: W. Głodkowski, op. cit. 

10 R. Jacobson, W poszukiwaniu istoty języka, Wydawnictwo PIW, Warszawa 
1989. 

11 T.M. Newcomb, op. cit., za: T. Goban-Klas, op. cit.; W. Głodkowski, op. cit.:  
J. Fiske, op. cit. 
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osoba, będzie decydować o sposobie komunikacji, ale też o od- 
czytaniu zakodowanej informacji i odpowiedniej reakcji zwrotnej. 
Bez właściwie przebiegającego procesu komunikacji dziecko nie 
nauczy się danego języka lub będzie miało trudności i będzie po-
pełniać błędy, a przełoży się to na niemożność zrozumienia inter-
lokutora. 

Podstawowe elementy procesu komunikowania 

Niezależnie od tego, który model komunikacji jest omawiany, 
zawsze należy brać pod uwagę jego stałe, niezmienne elementy, do 
których zalicza się: nadawcę i odbiorcę, źródła komunikacji, prze-
kazywane komunikaty, kanały, szumy, kontekst oraz sprzężenie 
zwrotne12. W niniejszym artykule omówię tylko te, które mają naj-
większe znaczenie w procesie komunikacji dzieci z niepełnospraw-
nością wzroku. 

Kanały komunikacji mogą być dwojakiego rodzaju: werbalne  
i niewerbalne. Komunikacja werbalna to komunikacja za pomocą 
języka, czyli słów oraz za pomocą pisma13. Natomiast komunikacja 
niewerbalna to intencjonalne bądź nieintencjonalne wykorzystywa-
nie naturalnych właściwości posiadanych zmysłów. Obejmuje ona 
mimikę ciała, ton głosu, gesty, pozycję ciała i jego ruchy, odgłosy 
nieartykułowane, oddech oraz dotyk14. Należy też zaznaczyć, że nie 
każda osoba potrafi prawidłowo odczytywać te komunikaty, co 
może powodować zwiększanie się zakłóceń w tym procesie. 

Analizując proces komunikacji, nie można zapomnieć o tzw. 
szumach. W literaturze przedmiotu pojęcie to może odnosić się do 

________________ 

12 B. Dorobek-Ostrowska, op. cit.; J. Fiske, op. cit.; T. Goban-Klas, op. cit.;  
E. Kulczycki, op. cit. 

13 M.L. Knapp, J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 
Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000. 

14 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wy-
dawnictwo PWN, Warszawa 2000; M.L. Knapp, J.A. Hall, op. cit. 
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trzech grup: szumów wewnętrznych, zewnętrznych i semantycz-
nych. Te pierwsze to m.in. pobudzenie emocjonalne, potrzeby fizjo-
logiczne czy odczuwany np. ból. Druga grupa to szumy zewnętrzne 
i mogą być nimi: hałasy słyszane z zewnętrz, odczuwane zapachy, 
temperatura powietrza w pomieszczeniu, niestosowne ubranie, 
niewłaściwa ilość bodźców wzrokowych. Natomiast szum seman-
tyczny dotyczy traktowania przez odbiorcę wszystkich zakodowa-
nych informacji w zdaniu bardzo dosłownie np. „patrzeć przez pal-
ce”, „rzucić okiem”, „zjeść konia z kopytami” lub „marzenia ściętej 
głowy”. Dzieci lub dorośli, jeśli nie potrafią uwzględnić w komuni-
kacie tego rodzaju szumu, będą w niewłaściwy sposób interpreto-
wać dany komunikat i zmieniać treść, jednocześnie modyfikując 
swoje zachowanie15. 

Sprzężenie zwrotne to nic innego jak reakcja odbiorcy na odko-
dowany komunikat. Dzięki niemu nadawca może się zorientować, 
czy jego informacja została prawidłowo odczytana czy też nie16. 

Wszystkie powyżej opisane składowe mają znaczenie w proce-
sie przebiegu komunikacji międzyludzkiej. Są one niezwykle ważne 
w przypadku dzieci z niepełnosprawnością wzroku, gdyż bardzo 
często elementy te są nieprawidłowo interpretowane, a sam proces 
nabywania języka jest opóźniony lub występują różne zakłócenia. 

Rozwój języka i mowy 

Rozwój kompetencji językowych jest jedną z największych 
umiejętności dziecka w wieku poniemowlęcym. Jest dużym sko-
kiem w rozwoju umożliwiającym poznawanie świata poprzez za-
dawanie pytań, rozumowanie, dokonywanie procesów dedukcji  
i indukcji, szukanie odpowiedzi i nawiązywanie relacji społecznych. 
Wszystkie te zdolności powodują, że dziecko nabiera bardzo szyb-
kiego tempa rozwoju, zwłaszcza w sferze poznawczej. 

________________ 

15 B. Dorobek-Ostrowska, op. cit.; J. Fiske, op. cit.; T. Goban-Klas, op. cit. 
16 W. Głodkowski, op. cit. 
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Uczenie się języka ojczystego u każdego dziecka następuje we-
dług tego samego schematu – najpierw wypowiadane są wyrazy 
pojedyncze, potem zwroty dwuwyrazowe, a z czasem coraz bar-
dziej złożone konstrukcje. Pomimo że ludzie posiadają tzw. instynkt 
językowy, nie znaczy to, że każdy człowiek rodzi się ze zdolnością 
mówienia i używania języka (pomimo ogromnych możliwości 
ludzkiego mózgu). Musi nauczyć się nie tylko reguł gramatycznych, 
ale przede wszystkim powinien zdobyć doświadczenie i trening  
w używaniu języka. Największy przyrost wiedzy i kompetencji 
językowej przypada na drugi, trzeci rok życia. Natomiast okresem 
krytycznym jest szósty, siódmy rok życia17. 

Aby dziecko mogło nauczyć się mowy, musi być spełnionych 
kilka warunków. Pierwszym jest prawidłowo działający receptor 
słuchu (ucho wewnętrzne, zewnętrzne i środkowe), nerw słuchowy 
oraz kora słuchowa w lewym płacie skroniowym. Również dobrze 
działający ośrodek ruchowy Broca w płacie czołowym i ośrodek 
czuciowy Wernickego mają istotne znaczenie dla tego procesu. 
Okres, w którym rozwija się analizator słuchowy, to wiek prenatal-
ny (mniej więcej od 12. tygodnia życia płodowego, kiedy powstają 
struny głosowe) i trwa do około 10. roku życia18. Aby człowiek 
mógł mówić, musi mieć rozwiniętą korę słuchową oraz przed-
czołową. Badania Mariny Budny, Davida Dodell-Federa, Alvaro 
Pascual-Leone, Eveliny Fedorenko19 pokazują, że obszary mózgu, 
które są odpowiedzialne za widzenie w przypadku braku możliwo-
ści korzystania ze wzroku, mogą przetwarzać dane dotyczące języka 
w wyniku zdobywania i poszerzania się wczesnych doświadczeń. 

Zdaniem Barbary Bocus i Grace W. Shugar istnieje ścisła relacja 
pomiędzy percepcją a tworzeniem się mowy. W proces ten zaanga-
żowany jest nie tylko zmysł słuchu, ale także wzroku. Obserwacja 
________________ 

17 L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwijać mózg i umysł w pierwszych latach życia, 
Wydawnictwo Media Rodzina, Warszawa 2010. 

18 B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charakte-
rystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001. 

19 M. Bedny, D. Dodell-Feder, A. Pascual-Leone, E. Fedorenko, Language pro-
cessing in the occipital cortex of congenitally blind, “Proceedings of the National Acad-
emy of Science” 2011, nr 15; 108 (11), s. 4429-4434. 
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przez dziecko ruchu ust osoby mówiącej powoduje nie tylko utrwa-
lanie kodu z informacją wzrokowo-słuchową, lecz także angażuje 
pamięć i poprawia kodowanie. „Reprezentacja mowy u ludzi jest 
wielomodalna i właśnie taką postać przyjmuje ona we wczesnym 
okresie życia”20. 

Warto pamiętać, że rozwój mowy i języka oraz rozwój moto-
ryczny są ze sobą ściśle związane. Jeżeli obserwuje się u dziecka 
opóźnienia w zakresie rozwoju motoryki dużej i motoryki małej, to 
można spodziewać się opóźnień w zakresie mowy. Motoryka ma 
ogromne znaczenia dla somatognozji, planowania ruchowego, 
czynności samoobsługowych czy orientacji przestrzennej. Bez tych 
umiejętności dziecko będzie preferowało siedzący tryb życia. Takie 
dzieci potrzebują większej stymulacji ruchowej, proprioceptywnej, 
przedsionkowej i dotykowej. Zabawa różnymi przedmiotami po-
woduje, że dziecko wydaje najpierw nieartykułowane, a później 
artykułowane dźwięki21. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że 
bliska lokalizacja ośrodków położonych w mózgu odpowiadających 
za przetwarzanie i wydawanie mowy (ośrodek Broca, pole 44.  
w płacie czołowym) oraz kora somatosensoryczna są ze sobą ściśle 
związane. Stymulując dziecko pod kątem rozwoju motoryki małej, 
wpływamy na poprawę mowy22. 

Jak twierdzi Miguel Perez-Pereira23, należy prowadzić badania 
dotyczące rozwoju mowy u osób z niepełnosprawnością wzroku  
z dwóch przyczyn. Po pierwsze im większa jest wiedza na ten te-
mat, tym proces wczesnego wspomagania będzie efektywniejszy. 
Po drugie im naukowcy będą posiadać większą wiedzę na temat 
________________ 

20 B. Bocus i G.W. Shugar, Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspekty-
wy, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2007, s. 54. 

21 J. Cieszyńska, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy 
fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Wydawnictwo Centrum Metody Kra-
kowskiej, Kraków 2013. 

22 T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Mózg a zachowanie, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 2000; K. Walsch, Neuropsychologia kliniczna, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2000. 

23 M. Perez-Pereira, Language Development in Blind Children, [w:] Encyclopedia of 
Language and Linguistics, t. 6, red. K. Brown, Pergamon, Oxford 2000, s. 357-361. 
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rozwoju mowy i nabywania kompetencji językowych u niewido-
mych i słabo widzących, tym teorie na ten temat będą bardziej roz-
budowane i sprawdzone. 

Przegląd literatury polskiej i anglojęzycznej, pedagogicznej, 
psychologicznej i logopedycznej pokazuje, że artykułów na temat 
uszkodzeń wzroku i jego wpływu na rozwój mowy u dzieci jest 
stosunkowo niewiele. Nie świadczy to jednak o tym, że zagadnienia 
tego nie poruszano wcale. Opisywano albo pojedyncze przypadki, 
albo tylko fragmenty badań, nie omawiając jednak dokładnie specy-
fiki rozwoju mowy u niewidomych. 

W literaturze przedmiotu istnieją dwa stanowiska na temat 
wpływu braku zmysłu wzroku na rozwój mowy. Pierwsze to zało-
żenie, że dziecko z niepełnosprawnością wzrokową pod względem 
językowym będzie rozwijać się i przechodzić przez stadia rozwoju 
mowy tak samo jak dziecko widzące. Zdaniem Tadeusza Majew-
skiego24 dzieci niewidome rozwijają się fonetycznie oraz lingwi-
stycznie jak dzieci widzące. Według autora do prawidłowego roz-
woju mowy potrzebne są dobrze ukształtowany narząd mowy, 
narząd słuchu i kora mózgowa, prawidłowy ogólny stan zdrowia, 
odpowiedni poziom inteligencji i sprzyjające czynniki środowisko-
we. Zatem gdy powyższe warunki zostaną spełnione, nie ma żad-
nych przeciwwskazań do prawidłowego rozwoju mowy u dzieci 
niewidomych. Wyniki tych badań zostały także potwierdzone przez 
m.in. przez Claire E. Wakefield, Judi Homewood i, Alana J. Taylor25 
czy Marzennę Zaorską26. Zupełnie inaczej tę kwestię postrzega 
________________ 

24 T. Majewski, Tyflopsychologia rozwojowa. Psychologia dzieci niewidomych i słabo 
widzących, Polski Związek Niewidomych, Warszawa 2002. 

25 Zob. C.E. Wakefield, J. Homewood, A.J. Taylor, Early blindness may be associa-
ted with changes in performance on verbal fluency tasks, „Journal of Visual Impairment 
& Blindness” 2006, 100(5), s. 306-310, za: J. Konarska, Rozwój i wychowanie rehabilitu-
jące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa, Wydawnictwo UP, 
Kraków 2010. 

26 M. Zaorska, Tyflologopedia jako subdyscyplina szczegółowa logopedii oraz element 
jej współczesnej koncepcji strukturalnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2016, nr 1 
(22), s. 149-161; M. Zaorska, Istota i szczególność zaburzeń mowy oraz terapii logopedycz-
nej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, „Forum Logopedy” 2015, nr 7, s. 46-50. 
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m.in. Antonii Pruszewicz27, który twierdzi, że uszkodzony wzrok 
wpływa na powstawanie opóźnień, a w niektórych przypadkach 
powoduje zaburzenia rozwoju mowy i języka. Jest on zdania, że 
gdy dziecko od momentu urodzenia jest pod wpływem permanent-
nego działania czynników stresogennych, w konsekwencji prowa-
dzi to do potęgowania się trudności związanych z uczeniem się 
mowy. Po dziś dzień kwestia ta nie jest rozsądzona. Należałoby 
raczej analizować przebieg rozwoju mowy u niewidomych nie tyle 
pod kątem zaburzeń w rozwoju, co występowania charakterystycz-
nych cech i przyjąć pogląd Bronisława Rocławkiego28, który uważa, 
że aby mogła rozwinąć się mowa, potrzebne jest współdziałanie 
trzech systemów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego i doty-
kowego. Skoro u niewidomych pierwszy kanał jest nieczynny, to 
mowa tych dzieci przebiega w sposób specyficzny. 

Wybrane czynniki mające wpływ na rozwój mowy dzieci 
z niepełnosprawnością wzroku 

Pierwsze przejawy rozwoju mowy są czynnościami spontanicz-
nymi, niemającymi związku z procesem uczenia się. We wczesnym 
etapie dziecko najczęściej ćwiczy struny głosowe, pojawia się głu-
żenie (guganie, gruchanie), a następnie gaworzenie. Około pierw-
szego roku życia dziecko zaczyna wypowiadać słowa. Pod jego 
koniec słuch fonematyczny jest coraz lepiej ukształtowany i jest 
ćwiczony poprzez powtarzanie i odtwarzanie dźwięków. 
________________ 

27 A. Pruszewicz, Opóźniony rozwój mowy, [w:] Foniatria kliniczna, red. A. Pru-
szewicz, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1992, s. 233-241, za: S. Milewski, K. Ka-
czorowska-Bray, Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome. 
„Poradnik Językowy” 2015, nr 5, s. 31-44. 

28 B. Rocławki, Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku niemowlę-
cym, [w:] Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Wydawnictwo UG, 
Gdańsk 1989, s. 78-82, za: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Wczesna interwencja 
logopedyczna, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2016. 
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Wyniki badań w omawianej grupie dzieci są sprzeczne. Ewa 
Bendych i Maria Janik29 oraz David H. Warren30 twierdzą, że ob-
serwacja osoby mówiącej nie jest podstawowym wyznacznikiem 
nauczenia się mówienia. Natomiast Michael Brambing czy Gunilla 
Preisler31 uważają, że opóźnienia mogą dotyczyć nawet trzech, czte-
rech miesięcy. I tak wg M. Brambringa dzieci niewidome pierwsze 
słowa zaczynają wypowiadać dopiero około 16. miesiąca życia. 

Wielu naukowców podkreśla znaczenie interakcji między ro-
dzicami a dzieckiem. Michael Pérez-Pereira i Mariela Resches32 
opublikowali badania mające na celu określenie poziomu nawią-
zywanych interakcji między sześcioma matkami i ich dziećmi  
z uszkodzonym wzrokiem (słabowidzącymi i niewidomymi) i ich 
wpływem na poziom kompetencji językowych. W pierwszym ba-
daniu dzieci były obserwowane w czasie, gdy miały 28-34 miesiące, 
drugie badanie odbyło się, gdy ukończyły 35 miesięcy. Zwracano 
uwagę na pragmatyczne funkcje wypowiedzi językowych zarówno 
dzieci jak i ich matek. Okazało się, że matki dzieci niewidomych 
mówią do dzieci więcej, stosują więcej opisów, uwzględniając 
pragmatyczne aspekty mowy. 

W kolejnych badaniach przedstawiających relacje między mat-
kami i ich dziećmi z niepełnosprawnością wzroku również po-
twierdzone zostały powyższe wyniki, że matki dzieci niewidomych 
________________ 

29 E. Bendych, M. Janik, Nauczanie początkowe dzieci niewidomych, Wydawnictwo 
PWN Warszawa 1981. 

30 D.H. Warren, Blindness and early childhood development, American Foundation 
for the Blind, Inc. New York 1977. 

31 M. Brambring, Lehrstunden eines blinden Kindes, Verlag, Munchen 2000, za:  
S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, op. cit.; G. Preisler, Communicative Development 
in Young Blind Children, [w:] Communcative Development, red. G. Conti-Ramsden,  
C. Snow, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 130-152, za: K. Kaczor-
owska-Bray, S. Milewski, op. cit.; K. Jaworska-Biskup, Language acquisition in the 
blind child, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011. 

32 M. Pérez-Pereira, Análisis pragmático de las conversaciones entre niños ciegos  
y sus madres y la cuestión de la directividad maternal /Pragmatic analysis of conversations 
between blind children and their mothers and the issue of maternal directivity, “Infancia  
y Aprendizaje” 2008, nr 31(4), s. 425-447. 
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mówią do nich co prawda więcej, lecz nie zawsze musi to mieć 
przełożenie na poziom ich sprawności językowej. Większość badań 
była przeprowadzona w warunkach domowych33. 

Nie należy również zapominać, że wzrok dzieci jest zastępowa-
ny słuchem i dotykiem. Tadeusz Gałkowski34 podkreśla, że „u nie-
mowląt niewidomych ewentualne opóźnienia w mowie mogą być 
spowodowane faktem, że słyszanym przez nie wypowiedziom po-
chodzącym od rodziców, rodzeństwa, domowników nie towarzy-
szą obrazy wzrokowe ruchów i układów ust podczas artykulacji”.  
Z kolei Selma Freiberg35 zauważyła, że w przypadku niewidomych 
niemowląt charakterystyczna jest mniejsza liczba wokalizacji  
w przeciwieństwie do dzieci widzących. Jest to związane z tym, że 
nasłuchują one, kiedy rozmówca zaczyna coś do niech mówić, a nie 
koncentrują się na odpowiedzi. 

W literaturze zarówno polskiej, jak i anglojęzycznej zwraca się 
uwagę na wpływ czynników wewnętrznych na rozwój języka dziec-
ka już od momentu urodzenia się. Zalicza się do nich m.in. czynniki 
temperamentalne, charakter, umiejętności motoryczne itp.36. Nie wol-
no jednak zapominać, że istnieją jeszcze czynniki zewnętrzne (środo-
wiskowe), które odgrywają ogromną rolę w procesie nabywania 
kompetencji językowych37. Do czynników tych można zaliczyć zjawi-
________________ 

33 J. Campbell, Maternal directives to young children who are blind, “Journal of  
Visual Impairment and Blindness” 2003, 91. 355-365; G. Conti-Ramsden, M. Perez-
Pereira, Conversational interactions between mothers and their infants who are congenitally 
blind, have low vision, or are sighted, “Journal of Visual Impairment and Blindness” 
1999, 93, s. 691-703; L.S. Kekelis, P.M. Prinz, Blind and sighted children with their moth-
ers: The development of discourse skills, “Journal of Visual Impairment and Blindness” 
1996, nr 90, s. 423-436. 

34 T. Gałkowski, Trudności rozwojowe u dzieci niewidomych w okresie niemowlęcym, 
„Przegląd Tyflologiczny” 1975, Nr 1/3, s. 8. 

35 S. Freiberg, Insights from the blind: Comparative studies of blind and sighted in-
fants. New American Library, New York 1977. 

36 J. Dote-Kwan, M. Hughes, The home environments of young blind children, 
“Journal of Visual Impairment and Blindness” 1994, 88, s. 31-42. 

37 A.J. Sameroff, B.H. Fiese, Transactional regulation: The developmental ecology of 
early intervention, [w]: Handbook of early childhood intervention, red. J.P. Shonkoff,  
S.J. Meisels, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 135-159 
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sko werbalizmu (tzw. pustosłowia)38. Zdaniem naukowców jest to 
bardzo niekorzystne zjawisko polegające na tym, że dzieci niewidome 
używają słów zawierających treści wzrokowe, nie zawsze rozumiejąc 
znaczenie danego wyrazu. Zjawisko to jest bardzo charakterystyczne 
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, natomiast u dzieci star-
szych występuje sporadycznie. Jego nasilenie zależy od poziomu 
inteligencji osoby niewidomej. Im poziom inteligencji jest większy, 
tym w mniejszym stopniu występuje zjawisko werbalizmu39. Aby go 
uniknąć, należy przekazywać wiedzę nie tylko w sposób słowny, ale 
także wykorzystywać modele przedstawiające omawiane zjawisko. 
W ten sposób dziecko dotykowo zdobywa wiedzę praktyczną, a jego 
wyobrażenia stają się bliższe rzeczywistości. Jeżeli dziecko pozna 
słowa bez rozumienia ich znaczenia, to może pojawić się tzw. „pu-
stosłowie”, co spowoduje, iż świat w którym żyje, będzie przez nie 
interpretowany nieadekwatnie40. Badania Annie Vinter, Viviane Fer-
nandes, Oriana Orlandi i Pascal Morgan41 podkreślają częste wystę-
powanie zjawiska werbalizmu w grupie dzieci niewidomych. Auto-
rzy przebadali 96 dzieci z niepełnosprawnością wzroku, w tym 44 
było całkowicie niewidomych. Dzieci te były w wieku od 6 do 14 lat. 
Ich zadaniem było zdefiniowanie 10 słów oznaczających konkretne 
przedmioty ożywione lub nieożywione. Odpowiedzi podzielono na 
kilka kategorii: odniesienie do doświadczeń sensorycznych: dotyko-
wych i słuchowych, odniesie do koloru, do analogii, do zdobytych 
doświadczeń, do funkcji przedmiotu. Okazało się, że pojęcia, które 
były wyjaśniane za pomocą odniesienia do koloru i światła, w prze-
ważającym stopniu potęgowały występowanie zjawiska werbalizmu. 
________________ 

38 N. Mikołajczak-Matyja, Definicje formułowane przez niewidomych i widzących ja-
ko przyczynek do rozważań nad zjawiskiem werbalizmu, Szkoła Specjalna 2011, nr 5,  
s. 325-336; G. Conti-Ramsden, M. Perez-Pereira, op. cit. 

39 K. Klimasiński, Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewi-
domych, PAN, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk 1989. 

40 T. Majewski, op. cit. 
41 A. Vinter, V. Fernandes, O. Orlandi, P. Morgan, Verbal definitions of familiar  

objects in blind children reflect their peculiar perceptual experience, “Child: care, health 
and development” 2012, nr 39(6), s. 856-863. 
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Zasób słownictwa dzieci niewidomych 

Zdaniem Zofii Sękowskiej rozwój słownika dzieci niewidomych 
możliwy jest tylko wtedy, gdy otrzymują one warunki eksplorowa-
nia i poznawania otoczenia za pomocą zmysłów. W przeciwnym 
razie poznawanie świata i rozwój języka będzie opóźniony. 

Bardzo dokładnej analizy słownika dziecka na etapie wyrazu 
dokonała Nawoja Mikołajczak-Matyja42. Okazało się, że dzieci nie-
widome częściej używały pojęć odnoszących się do tych kategorii, 
które związane były z podejmowanymi przez nie czynnościami  
i praktycznym działaniem, a nie do kategorii ogólnych. 

Z badań Moniki Orkan-Łęckiej43 wynika, że cechą charaktery-
styczną dzieci niewidomych dopiero co zaczynających mówić, są 
przedłużające się echolalie. Gdy trwają one zbyt długi czas, może  
to świadczyć o braku rozumienia znaczenia poszczególnych słów  
i zbyt małej ilości doświadczeń. Autorka również zwraca uwagę na 
problem w rozumieniu używania zaimków, przyimków i wystę-
powaniu mowy egocentrycznej. 

W literaturze światowej poruszającej zagadnienie nabywania ję-
zyka przez dzieci z niepełnosprawnością wzroku wykazano sto-
sunkowo niewielkie różnice ilościowe między tą właśnie grupą  
a dziećmi posługującymi się wzrokiem44. Mimo występujących  
________________ 

42 N. Mikołajczak-Matyja, Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje 
semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2008. 

43 M. Orkan-Łęcka, Mama, tata, dziecko czyli o tym, jak uczyć małe niewidome dziec-
ko w warunkach domowych, “Materiały Tyflologiczne” 2003, nr 14. 

44 A. Bigelow, Blindness. In B. Hopkins. The Cambridge encyclopedia of child devel-
opment, Cambridge University Press, New York 2005, s. 409-413; M. Brambring, 
Divergente Entwicklung blinder und sehender Kinder in vier Entwicklungsbereichen  
[Divergent development in children who are blind or sighted: Four developmental domains], 
“Zeitschrif für Entwicklungspsychologie und Päddagogische Psychologie” 2005,  
nr 37, s. 173-183; M. Brambring, Sprachentwicklung blinder Kinder [Language develop-
ment in children who are blind], [w:], Psycholinguistik: Ein internationales Handbuch, 
red. G. Rickheit, T. Herrmann, W. Deutsch, de Gruyter, Berlin 2005 s. 730-752;  
D.D. Hatton, D.B. Bailey, M.R. Burchinal, K.A. Ferrell, Development growth curves  
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w początkowych miesiącach życia dużych różnic, dzieci z niepełno-
sprawnością wzroku szybko uczą się i minimalizują te rozbieżności. 
Z kolei różnice jakościowe między grupami są już znaczące i doty-
czą przede wszystkim używania rzeczowników. Dzieci niewidome 
mają trudności z rozpoznawaniem i określaniem podobieństw mię-
dzy obiektami w obrębie jednej kategorii semantycznej. Badania 
Ann Bigelow45 pokazują, że np. dzieci niewidome znacznie rzadziej 
używają nazwy „zwierzęta” (8%) w porównaniu do widzących 
(20%), natomiast odwrotna jest sytuacja, kiedy należy użyć nazw 
przedmiotów codziennego użytku (22% – niewidomi i 9% – widzą-
cy rówieśnicy). Różnica wynika stąd, że zwierzęta są atrakcyjniejsze 
dla dzieci widzących – mogą się z nimi bawić i spędzają z nimi bar-
dzo dużo czasu). 

Badania w zakresie zdolności językowych i rozwoju słownictwa 
w grupie dzieci niewidomych prowadził również Michael Bram-
bring46 (2007). Badania te miały charakter longitudinalny i dotyczy-
ły dziesięciorga dzieci. Zastosowanym testem był Bielefeld Obse-
rvation Scales, BOS-BLIND dla dzieci do lat sześciu. Jest to skala 
obserwacyjna zawierająca 600 itemów. Do badań tych autor wybrał 
107, z czego 29 odnosiło się do umiejętności werbalnych. Okazało 
się, że dzieci niewidome potrafiły nazwać 80% pokazywanych 
przedmiotów po określonym czasie nauki. Poza tym badania  
w zakresie mówienia pierwszych słów nie wykazały różnic istot-
nych statystycznie. Występujące różnice są nieznaczne i bardzo 
szybko kompensowane. Zdaniem autora, aby jeszcze bardziej zmi-
nimalizować różnice między obiema grupami, należy dzieci niewi-
dome jak najwcześniej stymulować pod kątem rozwoju mowy. 
________________ 

of preschool children with vision impairments, “Child Development” 1997, nr 68,  
s. 788-806; S.M. Rogow, Communication and language: Issues and concerns. [w:] The 
Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation, Vol. 1, red. B. Silver-
stone, M.A. Lang, B.P. Rosenthal, E.E. Faye, Oxford University Press, New York 
2000, s. 395-408. 

45 A. Bigelow, op. cit. 
46 M. Brambring, Divergent Development of Verbal Skills in Children Who Are Blind 

or Sighted, “Journal of Visual Impairment and Blindnes” 2007, s. 749-769. 
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Z kolei Val Tadić, Linda Pring, Naomi Dale47 prowadziły bada-
nia na grupie 15 uczniów niewidomych i 26 uczniach słabowidza-
cych. Uczniowie ci zostali przebadani skalą werbalną testu WISC – 
R Wechslera i takimi podtestami jak Wiadomości, Podobieństwa, 
Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test 
zastępczy. Żadne zadanie nie miało charakteru wykonawczego. 
Użyto także The Clinical Evaluation of Language Fundamentals-3 
(CELF-3), ale wybrano tylko te podtesty, w których do rozwiązania 
nie wykorzystuje się zmysłu wzroku. Wykorzystano również kwe-
stionariusz The Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2) 
składający się z 70 pytań dotyczących zdolności językowych 
sprawdzających m.in. składnię, semantykę, występujące stereotypie 
językowe, wykorzystywanie kontekstu, komunikacji niewerbalnej, 
zainteresowanie, relacje społeczne oraz określono ogólny poziom 
znajomości języka, zatem nie tyle badano inteligencję krystalizowa-
ną i rozumowanie płynne, co poszczególne składowe języka. Test 
ten często jest wykorzystywany do szukania zaburzeń w komuni-
kacji. CELF-3 i CCC-2 były rozwiązywane przez rodziców dzieci.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci niewidome osiągają 
znacząco niższe kompetencje językowe od swoich rówieśników, 
którzy posługują się wzrokiem. Dotyczy to przede wszystkim sytu-
acji, gdy należy użyć kompetencji społecznych oraz praktycznych. 
Niższe zdolności pragmatyczne w użyciu języka przez dzieci z nie-
pełnosprawnością wzroku potwierdzają badania m.in. R. Peter 
Hobson i Martin Bishop oraz G.M. Preisler48. Zdaniem autorów 
badania polegające na wypełnianiu przez rodziców kwestionariu-
szy dotyczących trudności językowych ich dzieci są o wiele bardziej 
________________ 

47 V. Tadić, L. Pring, N. Dale, Are language and social communication intact in chil-
dren with congenital visual impairment at school age?, “Child Psychology and Psychia-
try” 2010, Nr 51, 6, s. 696-705. 

48 R.P. Hobson, M. Bishop, The pathogenesis of autism: Insights from congenital 
blindness, “Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B Bio-
logical Sciences” 2003, Nr 358, s. 335-344; G.M. Preisler, Early patterns of interaction 
between blind infants and their sighted mothers, “Child: Care, Health and Develop-
ment” 1991, nr 17, s. 65-90. 
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miarodajne niż przeprowadzanie wystandaryzowanego testu w wa-
runkach laboratoryjnych. 

W Polsce pierwszych badań nad słownikiem dzieci z niepełno-
sprawnością wzroku dokonała Zofia Sękowska. Stwierdziła, że 
słownik dzieci niewidomych jest ilościowo bogatszy od słownika 
badanych dzieci widzących. Taki wynik może być skutkiem długo-
trwałej i bardzo dobrej opieki wychowawczej nad tymi dziećmi. 
„Funkcjonalne użycie słowa jest środkiem aktywnego kierowania 
uwagi i procesów analizy, syntezy i abstrakcji, a więc umożliwia 
adekwatne poznanie, mimo zubożenia o elementy wizualne kon-
kretno-zmysłowego poznania świata”49. Autorka udowodniła rów-
nież, że w zakresie używania części mowy, czyli zastosowania rze-
czowników, czasowników, liczebników itd. nie ma różnic między 
niewidomymi a widzącymi. Najważniejszym wnioskiem z badań 
jest stwierdzenie, że brak wzroku nie powoduje zubożenia słownika 
oraz nierozumienia stosowania złożonych form gramatycznych. 
Mowa pełni funkcję kompensacyjną. „Słowo mówione czy pisane 
kompensuje braki w poznaniu niewidomego dziecka, informując  
o niedostępnych dla jego bezpośredniego poznania zjawiskach 
przyrody, stosunkach, sytuacjach oraz zachodzących w przestrzeni 
i czasie”50. 

Kwestią związaną z nabywaniem słownictwa i rozumieniem go 
jest zagadnienie występowania wyobrażeń surogatowych (zastęp-
czych) u dzieci niewidomych51. Dotyczą one wyobrażeń tych zja-
________________ 

49 Z. Sękowska, Kształcenie dzieci niewidomych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
1974, s. 212. 

50 Ibidem, s. 76 i 77. 
51 Po raz pierwszy terminu tego w odniesieniu do wyobrażeń osób niewido-

mych użył F. Hitschmann w roku 1892. Te specyficzne wyobrażenia nazwał suroga-
towymi, inaczej zastępczymi (niem. Surrogatvorstellungen). Jako jeden z pierwszych 
zwrócił uwagę na powstawanie wyobrażeń, które odnoszą się nie tylko do poznania 
zmysłowego u niewidomych, ale także do bogactwa określeń istniejących w języku 
ludzi widzących, z których korzystają niewidomi. Na podstawie przeprowadzo-
nych przez siebie badań autor stwierdził, że tylko niewielka ilość słów, którymi 
posługuje się niewidomy, rzeczywiście zawiera adekwatne treści dotyczące wyob-
rażeń. Język ludzi widzących wykształcił się najpierw pod wpływem wyobrażeń,  
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wisk i pojęć, których niewidomi nie są w stanie poznać za pomocą 
wzroku. Wyobrażenia surogatowe wraz z teorią zastępstwa zmy-
słów stanowią spójną koncepcję teoretyczną, której celem jest wyja-
śnienie powstawania i funkcjonowania procesów poznawczych.  
W rozumieniu autorów tej teorii52 „mieć wyobrażenie” to znaczy 
mieć świadomość przedmiotu, który w danej chwili nie jest spo-
strzegany. Niewidomym niejednokrotnie zdarza się opisywać wy-
obrażenia przedmiotów czy zjawisk, których nigdy nie widzieli,  
a pojęcia te mają charakter werbalny, nie są poparte spostrzeżeniem 
wzrokowym. Badania na temat wyobrażeń surogatowych prowa-
dziła m.in. Izabella Kucharczyk53 na grupie 63 uczniów niewido-
mych w klasach III i V szkoły podstawowej oraz I gimnazjum  
(i takiej samej widzącej grupie porównawczej). Wyobrażenia suro-
gatowe podzieliła na dwie grupy – swoiste (jako typowe tylko dla 
niewidomych; 12 prób mających na celu określanie pojęć dotyczą-
cych kolorów, pojęć przestrzennych, zjawisk przyrodniczych, ro-
zumienia pojęć zwierząt) i wspólne (dla niewidomych i widzących; 
12 prób odnoszących się wyjaśnienia takich pojęć jak „yeti – czło-
wiek śniegu”; „diabeł”; „anioł”; dobra wróżka”; „krasnoludek” czy 
„królewna Śnieżka”). Okazało się, że nie występują istotne staty-
stycznie różnice między uczniami w poszczególnych klasach. Do-
strzeżono prawidłowość, że im młodsi uczniowie, tym w zakresie 
swoistych wyobrażeń surogatowych formułują dłuższe wypowie-
dzi, a wraz z wiekiem są bardziej oszczędni w słowach. Podobną 
tendencję co do długości wypowiedzi dostrzeżono w zakresie wy-

________________ 

w postaci znaku, symbolu, obrazka, natomiast wyobrażenia niewidomych kształ-
towane są na odwrót (na podstawie słowa tworzy się wyobrażenie danej osoby, 
rzeczy czy zjawiska). Określenia pochodzące z języka ludzi widzących stają się dla 
niewidomego pewnym „wytrychem”, który pozwala na zrozumienie nieznanych 
dotąd dla niego problemów. 

52 A. Beauvale, K. Klimasiński, Kształtowanie się pojęć abstrakcyjnych u dzieci nie-
widomych w wieku szkolnym. „Roczniki Komisji Nauk Pedagogicznych” 1980, t. XXVI, 
s. 133-146. 

53 I. Kucharczyk, Rozwój wyobrażeń surogatowych i rozumowania przez analogie. 
Niepublikowana praca doktorska, UMCS, Lublin 2009. 
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obrażeń surogatowych wspólnych. Niewidomi trzecioklasiści udzie-
lili dwa razy więcej wypowiedzi rozwiniętych niż piątoklasiści  
i gimnazjaliści. Można przypuszczać, że na taki wynik ma najpraw-
dopodobniej wpływ ciekawość świata trzecioklasistów, ich otwar-
tość i chęć podzielenia się swoją wiedzą. Z kolei starsi uczniowie 
wypowiadali się bardziej lapidarnie, formułowali definicje o ambi-
cjach „naukowych”, unikając dygresji i kwiecistości wypowiedzi. 
Podobne wyniki świadczące o występowaniu wyobrażeń suroga-
towych u niewidomych i ich wpływie na rozwój zasobu słownictwa 
dziecka i rozumienia pojęć uzyskała Monika Jedynak54. 

Do powstawania wyobrażeń surogatowych przyczynia się ana-
logia. Z. Sękowska przypisuje jej duże znaczenie. Według niej ana-
logia to „wszelkie podobieństwo między rzeczami pozwalające nam 
przypisywać jednej rzeczy cechy, o których wiemy, że przynależą 
drugiej”55. Analogia pozwala na łączenie ze sobą wrażeń, na szuka-
niu cech wspólnych. Taka aktywność poznawcza wzbogaca wiedzę, 
rozszerza zakres wyobrażeń surogatowych, które stają się w ten 
sposób wielomodalnymi. Na podstawie przeprowadzonych badań 
autorka wysunęła następujący wniosek: analogie osoby niewidome 
wykorzystują przy określaniu kształtu przedmiotu, jego wielkości,  
a także barwy. Rozwój wyobrażeń prowadzi także do wzrostu za-
sobu słownictwa. Im większy jest jego zasób, tym dzieciom łatwiej 
dokonywać operacji umysłowych, opisywać zjawiska i wyjaśniać 
pojęcia. 

Badania na temat analogii semantycznych (w kategorii część – 
całość; przeciwieństwa i przyczyna – skutek) i ich znaczenia dla 
niewidomych prowadzili m.in. Bogusław Pietrulewicz czy Izabella 
________________ 

54 M. Jedynak, Wpływ nabywania języka pierwszego przez niewidome dzieci na naukę 
języka drugiego — implikacje dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych, [w:] PLEJ_3 
czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe, red. O. Majchrzak, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014; por. I. Kucharczyk, Wyobrażenia surogatowe jako 
jeden ze sposobów wyobrażania sobie świata przez niewidomych (komunikat z badań), [w:] 
Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania dla praktyki, red.  
I. Chrzanowska, B.Jachimczak, Wydawnictwo SANTORI, Łódź 2008. 

55 Z. Sękowska, op. cit., s. 175. 
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Kucharczyk56. Analiza danych w zakresie rozumowania przez ana-
logie semantyczne w kategorii część – całość pozwoliła odnotować 
różnice istotne statystycznie jedynie pomiędzy grupą uczniów nie-
widomych i widzących w wieku 14 lat, czyli uczęszczających do  
I klasy gimnazjum, na korzyść uczniów niewidomych. Pomiędzy 
pozostałymi grupami uczniów niewidomych i widzących nie zano-
towano różnic istotnych statystycznie. W zakresie rozumowania 
przez analogie semantyczne w kategorii przeciwieństwa nie zareje-
strowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy uczniami niewi-
domymi a widzącymi. Ustalono, że istnieje istotna statystycznie 
różnica w zakresie rozumowania przez analogie w kategorii przy-
czyna – skutek pomiędzy uczniami niewidomymi a widzącymi  
w grupie uczniów 10-letnich (uczęszczających do klasy III szkoły 
podstawowej) na korzyść uczniów niewidomych. Błędy popełniane 
przez uczniów niewidomych i widzących, a dotyczące rozumowa-
nia przez analogie semantyczne, są bardzo podobne do siebie. Do 
najczęstszych, niezależnie od kategorii, należą: podawanie negacji 
zamiast wyrazu odnoszącego się do wymaganej relacji np. przeci-
wieństwa, perseweracje wyrazów, stosowanie synonimów i anto-
nimów oraz przypadkowe skojarzenia. 

Z badań prowadzonych w latach 70. XX w. przez Krzysztofa 
Klimasińskiego57 wynika, że dzieci z niepełnosprawnością wzroku 
mają trudności w rozumieniu relacji przestrzennych i związanych  
z nimi przyimkami (nad, pod, między, w, na prawo, na lewo, po-
między). Taka sytuacja może wynikać z trudności w połączeniu zna-
czenia słowa i jego powiązania z położeniem przedmiotu. Tezę tę 
potwierdzają również badania Anne Dunlea i Elaine S. Andersen58 
________________ 

56 B. Pietrulewicz, Rozwój rozumienia niektórych relacji semantycznych u dzieci nie-
widomych w wieku szkolnym. [w:] Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkół dla 
uczniów niewidomych i niedowidzących, red. Z. Sękowska, UMCS, Lublin 1978; I. Ku-
charczyk, op. cit. Badania przeprowadzone zostały na grupie 63 osób niewidomych 
(21 uczęszczało do klasy III szkoły podstawowej; 21 do klasy V szkoły podstawowej 
i 21 do klasy I gimnazjum). Grupa uczniów była komplementarna. 

57 K. Klimasiński, op. cit. 
58 A. Dunlea, E.S. Andersen, The emergence proces: conceptual and linguistic influ-

ences on morphological development, “First Language” 1992, 12, s. 95-115. 



Wybrane cechy rozwoju języka u dzieci z niepełnosprawnością wzroku 109 

z 1992 r.), którzy są przekonani, że dzieci niewidome rzadziej stosu-
ją liczbę mnogą, czasowniki w 3. osobie oraz przyimki. W grupie tej 
obserwuje się również późniejsze używanie zaimków osobowych  
i dzierżawczych, a także zamianę osoby 1. z 2. czasownika. 

Cechą, która na pewno nie wpływa pozytywnie na rozwój mo-
wy, są pojawiające się i często utrwalane wady wymowy. Najczęst-
sze błędy dotyczą wypowiadania głosek wargowych, wargowo-
zębowych, syczących, szumiących i głoski „r”. Najprawdopodob-
niej dzieje się tak, gdyż niewidomi od momentu urodzenia nie mają 
odpowiedniego wzorca i możliwości korygowania w wyniku ob-
serwacji aparatu artykulacyjnego. 

Podsumowanie 

W artykule tym opisano wybrane, ale najważniejsze aspekty 
rozwoju języka u dzieci niewidomych. Skoncentrowano się na po-
czątkowym etapie i czynnikach mających wpływ na występujące 
trudności w zakresie rozwoju języka i mowy. W przypadku grupy 
osób z niepełnosprawnością wzrokową czynników tych jest dość 
sporo. Występujące szumy w interakcji społecznej, nieprawidłowo 
użyte słowa, brak poznania przedmiotu, niezrozumienie znaczenia 
pojęcie powoduje, że dziecko nie jest w stanie wyrazić swoich po-
trzeb, pragnień czy marzeń za pomocą języka. 

Mimo że badań na ten temat jest stosunkowo niewiele, nie ozna-
cza, że naukowcy nie zajmują się tym zagadnieniem i nie podkreśla-
ją relacji, jaka zachodzi między wzrokiem a rozwojem języka.  
W literaturze przedmiotu można odnaleźć informacje z badań mó-
wiących zarówno o występujących opóźnieniach, jak i prawidło-
wym rozwoju mowy u dzieci niewidomych. 

W oparciu o analizę literatury przedmiotu nie da się jedno-
znacznie określić, jaka ta specyfika rozwoju językowego jest. Wyni-
ka to stąd, że badania są zazwyczaj prowadzone na bardzo małych 
grupach, co powoduje, że wnioski są niejednokrotnie sprzeczne. 
Zarówno w literaturze polskiej, jak i anglojęzycznej nie ma cało-
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ściowych badań na temat rozwoju mowy i języka w tej populacji  
w całym kraju. Nadal nie ma odpowiedzi na nurtujące badawczy 
pytania. Dlatego też należałoby przeprowadzić na szeroko zakrojo-
ną skalę badania dotyczące rozwoju mowy u dzieci z niepełno-
sprawnością wzroku, uwzględniając zarówno rozwój słownictwa, 
jak i aspektów dotyczących pragmatyki, syntaktyki, morfologii oraz 
produkcji dźwięków. 
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Wprowadzenie 

Mowa dziecka to zagadnienie obejmujące swoim zakresem 
wszystkie zjawiska związane z komunikacją werbalną i niewerbal-
ną dziecka – tj. procesy tworzenia i rozumienia wypowiedzi nazy-
wane na gruncie psycholingwistyki czynnościami mowy. Kompe-
tencja językowa i komunikacyjna stanowią podstawę czynności 
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mowy, które są świadomymi działaniami nadawcy i odbiorcy. 
Świadomość językowa w wymiarze indywidualnym oraz społecz-
nym przejawia dynamiczny charakter – podlega zmianom, które są 
uwarunkowane wewnętrznie (związane ze zmianami zachodzący-
mi w umyśle użytkownika języka) i zewnętrznie (zmiany zacho-
dzące w środowisku społeczno-kulturowym). W obrębie danej spo-
łeczności językowej (komunikacyjnej) jest ona zróżnicowana i może 
zależeć np. od zróżnicowania wewnętrznego danej społeczności.  
W wymiarze indywidualnym świadomość uwarunkowana jest ro-
lami, jakie jednostka odgrywa w obrębie danej społeczności języ-
kowej a także poza nią1. 

W toku przyswajania języka dziecko musi opanować funkcje 
reprezentatywną i komunikacyjną, a także opanować cztery skład-
niki wiedzy językowej (fonologiczny, semantyczny, syntaktyczny  
i pragmatyczny). Wiedza językowa przejawia się poprzez percepcję 
mowy, rozumienie wypowiedzi innych osób, leżących u ich pod-
staw intencji oraz poprzez produkowanie, artykułowanie własnych 
wypowiedzi i wyrażanie intencji2. Dziecko prawidłowo rozwijające 
się ma możliwość naturalnego przyswajania mowy i komunikowa-
nia się dzięki przebywaniu od najwcześniejszych chwil życia  
w środowisku ludzi mówiących. Dzięki temu kojarzy dźwięki  
mowy z konkretnymi czynnościami, przedmiotami, sytuacjami.  
Z czasem zaczyna naśladować te dźwięki oraz odkrywa, że poprzez 
wypowiadanie słów może otrzymać daną rzecz, wyrazić swoje pra-
gnienia itp. Następstwem uszkodzenia słuchu są wtórne trudności 
w nabywaniu komunikacyjnych umiejętności językowych, pozna-
waniu samego systemu językowego, a idąc dalej – następstw de-
prywacji językowej w rozwoju procesów poznawczych, zwłaszcza 
myślenia. Powstająca bariera fonologiczna warunkuje zablokowanie 
lub opóźnienie naturalnego procesu kształtowania się mowy  
________________ 

1 J. Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2015, s. 21 

2 I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2000. 
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u dziecka z uszkodzonym słuchem. Uniemożliwia to lub ogranicza 
przyswajanie podsystemu języka stanowiącego o sposobie werbal-
nego kodowania znaczeń – podsystemu fonologicznego3. 

Etapy rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym słuchem 

Rozwój mowy dzieci z uszkodzonym słuchem przebiega we-
dług tych samych etapów rozwojowych co rozwój mowy dzieci 
słyszących, ale w inny, charakterystyczny i specyficzny sposób ze 
względu na ograniczenia wynikające z występującej niepełno-
sprawności. Analizując możliwości rozwoju kompetencji językowej 
i komunikacyjnej dziecka z uszkodzonym słuchem, należy 
uwzględnić szereg czynników, które w różnym stopniu i w różnym 
zakresie wpływają na funkcjonowanie dziecka. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: 

– czas, w którym nastąpiło uszkodzenie słuchu – czy jest to wa-
da wrodzona, czy nabyta, w jakim okresie rozwojowym wy-
stąpiła; należy pamiętać, że mechanizmy zaburzeń mowy 
spowodowane przez uszkodzenie słuchu będą inne u osób 
niesłyszących od urodzenia (głuchota prelingwalna), inne  
u osób, u których utrata nastąpiła w trakcie rozwoju mowy 
(głuchota perilingwalna) i inne u osób, które utraciły słuch po 
opanowaniu języka (głuchota postlingwalna); 

– czas zdiagnozowania uszkodzenia słuchu – im wcześniej na-
stąpi diagnoza tym lepsze rokowania i możliwości rozwoju 
wrażliwości słuchowej4; 

– rodzaj uszkodzenia słuchu – czy jest przewodzeniowy, od-
biorczy, mieszany; 

– stopień uszkodzenia słuchu – który nie stanowi czynnika de-
terminującego, ale w dużym stopniu wpływa na możliwości 

________________ 

3 K. Krakowiak, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci  
i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. 

4 Ogromną rolę odgrywają tu przesiewowe badania słuchu, dzięki którym wa-
da słuchu może zostać wykryta zaraz po urodzeniu. 
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słuchowe odbioru mowy, a także ma wpływ na dalsze losy 
dziecka – np. wybór dotyczący metody komunikacji czy też 
np. formy kształcenia; 

– liczbę występujących deficytów rozwojowych – czy uszko-
dzenie słuchu stanowi pojedynczą wadę, czy też występują 
dodatkowe zaburzenia rozwojowe powodujące niepełnospraw-
ność sprzężoną; 

– czas zaaparatowania lub/i zaimplantowania – im wcześniej, 
tym większe możliwości naturalnego rozwoju mowy, prozo-
dii, a także wszystkich funkcji poznawczych5; 

– czas rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji – terapii logope-
dycznej, surdopedagogicznej, psychologicznej, poprzez wyko-
rzystanie naturalnych faz wrażliwości i plastyczności mózgu 
dziecka; 

– przyczyny uszkodzenia słuchu – wrodzone, okołoporodowe, 
nabyte w późniejszym okresie życia; 

– potencjał intelektualny dziecka; 
– poziom rozwoju emocjonalnego dziecka; 
– komunikację z otoczeniem – fakt, czy dziecko wychowuje się 

w środowisku osób słyszących, czy niesłyszących; 
– współpracę rodziny i najbliższego otoczenia dziecka. 
Efektywna i pomyślna komunikacja pomiędzy rodzicem i dziec-

kiem z uszkodzonym słuchem stanowi jeden z najważniejszych 
predyktorów rozwoju poznawczego dziecka. Brak naturalnych, 
spontanicznych aktów komunikacji stanowi najważniejszą konse-
kwencję niskiego poziomu możliwości językowych podopiecznego. 
Można jednoznacznie stwierdzić, że przyswajanie języka przez 
dziecko z uszkodzonym słuchem stanowi największe wyzwanie 
rozwojowe zarówno dla niego samego, jak i dla jego rodziców. Nie-
________________ 

5 Zgodnie z wytycznymi Join Committee on Infant Haring z 2007 r. oraz Euro-
pen Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening z 1998 r. 
dotyczące wykrywania dysfunkcji słuchu pokazują, że do 1. miesiąca życia dziecko 
powinno mieć określony stopień ubytku słuchu, a do 6. miesiąca powinno być za-
opatrzone w odpowiednio dobrane aparaty słuchowe/implanty ślimakowe, a także 
jak najwcześniej powinna być rozpoczęta rehabilitacja słuchu i mowy. 
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słyszące dzieci wychowujące się wśród osób niesłyszących mają 
zdecydowanie większy dostęp do języka – poprzez naturalny, „wi-
zualny” język. Ponadto, jak pokazują liczne badania6, wczesne sto-
sowanie języka migowego w komunikacji niesłyszące dziecko – 
niesłyszący rodzic stanowi pewnego rodzaju prewencję deprywacji 
językowej. Badania7 wskazują, że dzieci te przechodzą etapy rozwo-
ju języka w takiej samej kolejności i w takich samych odstępach 
czasowych do drugiego roku życia. Po tym okresie nawet dzieci 
niesłyszące niesłyszących rodziców prezentują opóźniony rozwój 
mowy. 

Dokonując charakterystyki rozwoju mowy dzieci z uszkodzo-
nym słuchem, należy odnieść się do periodyzacji rozwoju mowy 
dzieci słyszących, jednakże nie jest możliwe jednoznaczne określe-
nie etapów czasowych przez jakie przechodzi dziecko. Wiele czyn-
ników ponadto wpływa na mowę dziecka i nie pozwala na dokład-
ne przewidywanie jego dalszego rozwoju. Jak wskazuje Kazimiera 
Krakowiak8, populacja osób z uszkodzonym słuchem nie jest grupą 
jednorodną, jest zróżnicowana pod względem rodzaju i nasilenia 
zaburzeń mowy, a także pod względem potrzeb edukacyjnych  
i komunikacyjnych. 
________________ 

6 K. Cormier, A. Schembri, D. Vinson, E. Orfanidou, First language acquision dif-
fers from second language acquisition in prelingually deaf signers: Evidence from sensitivity 
to grammaticality judgement in British Sign Language, “Cognition” 2012, nr 124, s. 50-65; 
T. Humphries, P. Kushalnagar, G. Mathur, D.J. Napoli, C. Padden, C. Rathmann, 
S.R. Smith, Language acquisition for deaf children: Reducing the harms of zero tolerance to 
the use of alternative approaches, “Harm Reduction Journal” 2012, nr 9(1), s. 16;  
T. Humphries, P. Kushalnagar, G. Mathur, D.J. Napoli, C. Padden, C. Rathmann, 
S.R. Smith, Ensuring language acquisition for deaf children: What linguists can do, “Lan-
guage” 2014, nr 90(2), s. e31-e52. 

7 Zob. m.in.: J. Anderson, J. Reilly, The MacArthur Communicative Development 
Inventory: The normative data from American Sign Language, “Journal of Deaf Studies 
and Deaf Education” 2002, nr 7, s. 83-106; T. Woolfe, R. Herman, P. Roy, B. Woll, 
Early vocabulary development in deaf native signers: a British Sign Language adaptation of 
the communicative development inventories, “Journal of Child Psychology and Psychia-
try” 2010 nr 51, s. 322-331. 

8 K. Krakowiak, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci  
i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. 



Ta
be

la
 1

. R
oz

w
ój

 m
ow

y 
i f

un
kc

ji 
sł

uc
ho

w
yc

h 
dz

ie
ci

 sł
ys

zą
cy

ch
 i 

ni
es
ły

sz
ąc

yc
h 

W
ie

k 
dz

ie
ck

a 
D

zi
ec

ko
 s
ły

sz
ąc

e 
D

zi
ec

ko
 n

ie
sł

ys
zą

ce
 

0-
9.

 m
-c

a 
ży

ci
a 

pł
od

ow
eg

o 
• 

ks
zt

ał
to

w
an

ie
 s

ię
 m

óz
gu

 o
ra

z 
na

rz
ąd

ów
 m

ow
ny

ch
 

(n
ad

aw
cz

o-
od

bi
or

cz
yc

h)
, 

• 
dz

ie
ck

o 
re

je
st

ru
je

 g
ło

s 
m

at
ki

 (
m

el
od

ię
, 

to
n,

 i
nt

en
-

sy
w

no
ść

 d
źw

ię
ku

), 
• 

w
yk

sz
ta
łc

an
ie

 z
do

ln
oś

ci
 w

yk
or

zy
st

yw
an

yc
h 

w
 p

óź
-

ni
ej

sz
ym

 o
kr

es
ie

 w
 c

zy
nn

oś
ci

 m
ów

ie
ni

a 
(n

p.
 p

oł
y-

ka
ni

e)
 

• 
dz

ia
ła

ją
cy

 w
 ty

m
 o

kr
es

ie
 c

zy
nn

ik
 u

sz
ka

dz
aj
ą-

cy
 s
łu

ch
 p

ow
od

uj
e 

gł
uc

ho
tę

 w
ro

dz
on
ą 

4-
8.

 ty
dz

ie
ń 

ży
ci

a 
• 

ok
re

s o
dr

uc
ho

w
ej

 w
ok

al
iz

ac
ji,

 
• 

dz
ie

ck
o 

re
ag

uj
e 

na
 m

el
od

ię
 m

ow
y 

• 
et

ap
 t

en
 n

ie
 w

ym
ag

a 
pr

aw
id
ło

w
o 

fu
nk

cjo
nu

-
ją

ce
go

 n
ar

zą
du

 sł
uc

hu
, 

• 
et

ap
 a

na
lo

gi
cz

ny
 d

o 
ro

zw
oj

u 
m

ow
y 

dz
ie

ci
 

sł
ys

zą
cy

ch
 

2-
4.

 m
ie

si
ąc

 
ży

ci
a 

• 
gł

uż
en

ie
, 

• 
dz

ie
ck

o 
uc

zy
 s

ię
 k

oj
ar

zy
ć 

ob
ra

z 
z 

dź
w

ię
ki

em
, t

w
ar

z 
z 

gł
os

em
, 

• 
lo

ka
liz

uj
e 
źr

ód
ło

 d
źw

ię
ku

, 
• 

zd
ol

ne
 d

o 
w

yk
or

zy
st

yw
an

ia
 i

nf
or

m
ac

ji 
po

ch
od

zą
-

cy
ch

 z
 je

dn
ej

 m
od

al
no
śc

i (
sł

uc
h)

 d
o 

od
bi

or
u 

w
ra
że
ń 

z 
in

ny
ch

 m
od

al
no
śc

i (
w

zr
ok

) 
• 

w
ok

al
iz

ac
ja

 d
źw

ię
kó

w
 p

od
ob

ny
ch

 d
o 

sa
m

og
ło

se
k 

• 
gł

uż
en

ie
 

• 
ni

e 
re

ag
uj
ą 

na
 d
źw

ię
ki

 
• 

br
ak

 p
oz

yt
yw

ny
ch

 w
zm

oc
ni

eń
 z

 a
na

liz
at

or
a 

sł
uc

ho
w

eg
o 

m
oż

e 
sp

ow
od

ow
ać

 z
m

ni
ej

sz
en

ie
 

ak
ty

w
no
śc

i m
ot

or
yc

zn
ej

 

4-
6.

 m
ie

si
ąc

 
ży

ci
a 

• 
ok

re
s z

ab
aw

y 
gł

os
em

, 
• 

w
łą

cz
an

ie
 n

ow
yc

h 
dź

w
ię

kó
w

 s
pó
łg
ło

sk
ow

yc
h 

o 
du

-
że

j r
óż

no
ro

dn
oś

ci
, 

• 
w

ym
aw

ia
ni

e 
sy

la
b,

 b
ud

ow
an

ie
 z

 n
ic

h 
ła
ńc

uc
hó

w
, 

• 
ga

w
or

ze
ni

e 
sa

m
on

aś
la

do
w

cz
e 

• 
dz

ie
ci

 z
 u

sz
ko

dz
on

ym
 s
łu

ch
em

 n
ie

 p
rz

ec
ho

-
dz
ą 

pr
ze

z 
te

n 
ok

re
s 

120 MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA

 



6-
10

. m
ie

si
ąc

 
ży

ci
a 

• 
ga

w
or

ze
ni

e 
(ś

w
ia

do
m

e 
po

w
ta

rz
an

ie
 d
źw

ię
kó

w
, s
łu

-
ch

ow
a 

re
ak

cj
a 

na
 d
źw

ię
k)

, 
• 

po
w

ta
rz

an
ie

 s
yl

ab
 o

 s
tr

uk
tu

rz
e:

 s
am

og
ło

sk
a 

+ 
sp

ół
-

gł
os

ka
, 

• 
za

ch
ow

an
ia

 d
zi

ec
ka

 ś
w

ia
dc

zą
 o

 r
oz

um
ie

ni
u 

pe
w

-
ny

ch
 w

yr
az

ów
, 

• 
ro

zu
m

ie
ni

e 
w

yp
ow

ie
dz

i, 
kt

ór
e 

m
aj
ą 

za
ba

rw
ie

ni
e 

em
oc

jo
na

ln
e,

 

• 
ni

e 
w

ys
tę

pu
je

 g
aw

or
ze

ni
e9

 

10
-1

4.
 m

ie
si
ąc

 
ży

ci
a 

• 
et

ap
 t

zw
. 

ni
ep

ow
ta

rz
al

ne
go

 l
ub

 z
m

ie
nn

eg
o 

ga
w

o-
rz

en
ia

, 
• 

w
ym

aw
ia

ni
e 

po
je

dy
nc

zy
ch

 s
łó

w
 o

ra
z 

ps
eu

do
fr

az
, 

zr
óż

ni
co

w
an

yc
h 

in
to

na
cy

jn
ie

 i 
ak

ce
nt

ow
o,

 
• 

w
ys

tę
po

w
an

ie
 w

zg
lę

dn
ie

 s
ta
ły

ch
 e

le
m

en
tó

w
 d
źw

ię
-

ko
w

yc
h 

(tz
w

. p
ro

to
ty

py
 w

yr
az

ow
e)

, 
• 

ro
zu

m
ie

 c
or

az
 w

ię
ce

j 
w

yr
az

ów
 z

 n
aj

bl
iż

sz
eg

o 
ot

o-
cz

en
ia

, 
• 

na
śl

ad
ow

an
ie

 w
yp

ow
ie

dz
i d

or
os
ły

ch
, 

• 
pi

er
w

sz
e 

w
yr

az
y 

zb
ud

ow
an

e 
z 

sy
la

b 
ot

w
ar

ty
ch

, 
• 

ro
zu

m
ie

ni
e 

po
le

ce
ń 

• 
je
śl

i 
w

 o
kr

es
ie

 t
ym

 p
od

ję
te

 z
os

ta
ni

e 
w

yc
ho

-
w

an
ie

 s
łu

ch
ow

e 
or

az
 d

os
to

su
je

 s
ię

 p
ro

te
zę

 
sł

uc
ho

w
ą 

– 
is

tn
ie

je
 m

oż
liw

oś
ć 

po
ja

w
ie

ni
a 

si
ę 

ga
w

or
ze

ni
a 

 

14
-2

2.
 m

ie
si
ąc

 
ży

ci
a 

• 
w

yp
ow

ia
da

 p
oj

ed
yn

cz
e 

w
yr

az
y,

 
• 

po
d 

ko
ni

ec
 te

go
 o

kr
es

u 
bu

du
je

 z
da

ni
a 

pr
os

te
 

• 
w

ys
tę

pu
ją

 w
yr

az
y 

re
pl

ik
ow

an
e,

 w
ie

lo
zn

ac
zn

e,
 w

y-
kr

zy
kn

ik
i, 

on
om

at
op

ej
e,

 
• 

br
ak

 o
dm

ia
ny

, a
m

or
fic

zn
oś
ć 

w
yr

az
ów

, 

• 
je
że

li 
zo

st
ał

o 
po

dj
ęt

e 
w

yc
ho

w
an

ie
 s
łu

ch
ow

e 
– 

to
 w

 n
aj

le
ps

zy
m

 p
rz

yp
ad

ku
 p

oj
aw

ia
 s

ię
 r

o-
zu

m
ie

ni
e 

sł
ów

 (n
ie

 ty
lk

o 
op

ie
ra

ją
ce

 s
ię

 n
a 

ka
-

na
le

 w
zr

ok
ow

ym
, a

le
 te
ż 

w
yn

ik
aj
ąc

e 
z 

od
bi

o-
ru

 s
łu

ch
ow

eg
o)

, 
  __
__
__
__
__
__
__
__

 

9  J
ak

 p
od

aj
e 

J. 
C

ie
sz

yń
sk

a,
 p

og
lą

d,
 ż

e 
dz

ie
ci

 n
ie

sł
ys

zą
ce

 g
aw

or
zą

 w
 te

n 
sa

m
 s

po
só

b 
ja

k 
dz

ie
ci

 s
ły

sz
ąc

e 
zo

st
ał

 p
od

w
a-

żo
ny

. 
Pr

ze
pr

ow
ad

zo
na

 a
na

liz
a 

dź
w

ię
kó

w
 j

ak
ie

 w
yd

aj
ą 

ni
em

ow
lę

ta
 z

 u
sz

ko
dz

on
ym

 s
łu

ch
em

 w
sk

az
uj

e 
na

 p
ew

ną
 i

ch
 

sp
ec

yf
ik
ę 

– 
w

ys
tę

po
w

an
ie

 d
uż

ej
 li

cz
by

 s
ek

w
en

cji
 g

ar
dł

ow
yc

h 
or

az
 b

ra
k 

re
du

pl
ik

ow
an

yc
h 

sy
la

b.
 

Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem 121
 



W
ie

k 
dz

ie
ck

a 
D

zi
ec

ko
 s
ły

sz
ąc

e 
D

zi
ec

ko
 n

ie
sł

ys
zą

ce
 

 
• 

za
ta

rt
e 

są
 g

ra
ni

ce
 p

om
ię

dz
y 

cz
ęś

ci
am

i m
ow

y,
 

• 
sk
ła

dn
ia

 w
yr

aż
on

a 
je

st
 z

 p
om

oc
ą 

ko
ns

yt
ua

cj
i i

 in
to

-
na

cj
i 

• 
m

oż
e 

po
ja

w
ić

 s
ię

 tu
ta

j d
op

ie
ro

 g
aw

or
ze

ni
e,

 
• 

ek
sp

re
sje

 c
or

az
 b

og
at

sz
e 

i z
ró
żn

ic
ow

an
e 

2-
3.

 ro
k 
ży

ci
a 

• 
ok

re
s 

zd
an

ia
, z

da
ni

a 
pr

os
te

 p
rz

ek
sz

ta
łc

aj
ą 

si
ę 

w
 c

o-
ra

z 
ba

rd
zi

ej
 z

ró
żn

ic
ow

an
e 

(p
od

 w
zg

lę
de

m
 i

lo
śc

io
-

w
ym

 i 
ja

ko
śc

io
w

ym
), 

• 
du

ża
 il

oś
ć 

zd
ro

bn
ie
ń,

 
• 

w
 

de
kl

in
ac

ji 
po

ja
w

ia
ją

 
si
ę 

w
sz

ys
tk

ie
 

pr
zy

pa
dk

i 
i 

lic
zb

y,
 p

rz
ew

ag
a 

m
ia

no
w

ni
ka

 i
 b

ie
rn

ik
a;

 c
za

se
m

 
pr

zy
pa

de
k 

ni
ez

al
eż

ny
 z

am
ia

st
 z

al
eż

ne
go

, 
• 

w
 k

on
iu

ga
cj

i 
po

ja
w

ia
 s

ię
 d

ys
ty

nk
cj

a 
os

ób
, 

cz
as

ów
, 

cz
ęś

ci
ow

o 
tr

yb
ów

; o
so

ba
 t

rz
ec

ia
 u
ży

ta
 w

 z
na

cz
en

iu
 

pi
er

w
sz

ej
 

• 
ja

k 
w

yż
ej

 

3-
7.

 ro
k 
ży

ci
a 

• 
do

sk
on

al
en

ie
 s

pr
aw

no
śc

i k
om

un
ik

ac
yj

ne
j d

zi
ec

ka
, 

• 
ne

ol
og

iz
m

y,
 

• 
zn

ac
zn

y 
w

zr
os

t s
ło

w
ni

ct
w

a,
 d

uż
a 

ilo
ść

 z
ai

m
kó

w
, 

• 
fo

rm
y 

an
al

og
ic

zn
e 

w
 d

ek
lin

ac
ji 

i k
on

iu
ga

cj
i, 

• 
uż

yc
ie

 p
rz

yi
m

kó
w

 i 
sp

ój
ni

kó
w

 

• 
po

ja
w

ia
ni

e 
si
ę 

po
je

dy
nc

zy
ch

 sł
ów

, k
on

st
ru

kc
ji 

zd
an

io
w

yc
h 

(p
rz

eb
ie

ga
 in

dy
w

id
ua

ln
ie

 u
 k

aż
-

de
go

 d
zi

ec
ka

) 

Po
w

yż
ej

  
7.

 ro
ku

 ż
yc

ia
 

• 
m

ow
a 

dz
ie

ck
a 

je
st

 ro
zw

in
ię

ta
 

• 
ro

zw
ój

 m
ow

y 
tr

w
a 

na
da

l 
 

Źr
ód
ło

: T
. G

ał
ko

w
sk

i, 
G

. J
as

tr
zę

bo
w

sk
a,

 M
. K

uk
uł

a,
 A

. Ł
uk

as
ze

w
ic

z,
 M

ow
a 

dz
iec

i n
ied

os
ły

sz
ąc

yc
h 

i g
łu

ch
yc

h,
 [

w
:] 

G
ał

ko
w

sk
i T

., 
Ja

-
st

rz
ęb

ow
sk

a 
G

., 
Lo

go
pe

di
a 

– 
py

ta
ni

a 
i o

dp
ow

ied
zi

. W
yd

aw
ni

ct
w

o 
U

ni
w

er
sy

te
tu

 O
po

ls
ki

eg
o,

 O
po

le
 2

00
3,

 s
. 2

29
; J

. C
ie

sz
yń

sk
a,

 O
d 

sło
w

a 
pr

ze
-

cz
yt

an
eg

o 
do

 w
yp

ow
ied

zi
an

eg
o.

 D
ro

ga
 n

ab
yw

an
ia

 sy
st

em
u 

ję
zy

ko
w

eg
o 

pr
ze

z 
dz

iec
i n

ies
ły

sz
ąc

e w
 w

iek
u 

po
ni

em
ow

lę
cy

m
 i 

pr
ze

ds
zk

ol
ny

m
, W

yd
aw

ni
c-

tw
o 

N
au

ko
w

e 
A

ka
de

m
ii 

Pe
da

go
gi

cz
ne

j, 
K

ra
kó

w
 2

00
1,

 s
. 1

6-
40

, J
. C

ie
sz

yń
sk

a,
 M

. K
or

en
do

, W
cz

es
na

 in
te

rw
en

cj
a 

te
ra

pe
ut

yc
zn

a.
 S

ty
m

ul
ac

ja
 

ro
zw

oj
u 

dz
iec

ka
. O

d 
no

w
or

od
ka

 d
o 

6 
ro

ku
 ż

yc
ia

. W
yd

aw
ni

ct
w

o 
Ed

uk
ac

yj
ne

, K
ra

kó
w

 2
00

7,
 s

. 1
74

-1
90

. 

122 MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA
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Jak potwierdzają liczne badania10 małe dzieci z uszkodzonym 
słuchem, także te z głębokim stopniem, dokonują wokalizacji, jed-
nakże jej jakość a także pojawiający się repertuar fonemów i rozu-
mienie mowy jest wynikiem dostępu dziecka do świata dźwięków. 
Badania wskazują także, że dzieci z głębokim uszkodzeniem słuchu 
nie gaworzą w tym samym czasie co słyszące czy też dzieci z niż-
szym stopniem uszkodzenia słuchu11. 

Konsekwencje uszkodzenia słuchu 

Podstawowe konsekwencje uszkodzenia słuchu dotyczą ograni-
czeń lub całkowitej niemożności odbioru dźwięków z otoczenia. 
Jednakże wtórne skutki są bardziej złożone, szczególnie wtedy, gdy 
uszkodzenie słuchu nastąpiło w najbardziej wrażliwym okresie 
życia dla rozwoju mowy dziecka – od urodzenia do wczesnego 
dzieciństwa. Powodem tego jest fakt, że uszkodzenie słuchu powo-
________________ 

10 Zob. m.in. C. Yoshinga-Itano, Development of audition and speech: Implications 
for early intervention with infants who are deaf or hard of hearing, “The Volta Review” 
2000, nr 100, s. 181-212; C. Yoshinga-Itano, A.L. Sedley, Language, speech and social-
emotional development of children who are deaf and hard-of-hearing: The early years, “The 
Volta Review” 2000, nr 100, s. 213-234; C. Yoshinga-Itano, Early identification, com-
munication modality and the development of speech and spoken language skills: Patterns 
and considerations [w:] Advances in the spoken language development of deaf and hard-of-
hearing children, red. P. Spencer, M. Marschark, Oxford University Press, New York 
2006; D.K Oller, The emergence of the speech capacity, NJ: Erlbaum, Mahwah 2000;  
E. Hoff, Language development, Cengage Learning, CA: Wadsworth, Belmont 2008;  
T. Humphries, P. Kushalnagar, G. Mathur, D.J. Napoli, C. Padden, C. Rathmann, 
S.R. Smith, Language acquisition for deaf children: Reducing the harms of zero tolerance to 
the use of alternative approaches, “Harm Reduction Journal” 2012m nr 9(1), s. 16. 

11 Zob. m.in. R.E. Eilers, D.K. Oller, Infant vocalisations and the early diagnosis of 
severe hearing impairment, “Journal of Pediatrics” 1994, nr 124, s. 199-203; D.K. Oller, 
R.E. Eilers, The role of audition in infant babbling, “Child Development” 1988, nr 59,  
s. 441-449; T. Ching, K. Crowe, V. Martin, J. Day, N. Mahler, S. Youn, L. Street,  
C. Cook, J. Orsini, Language development and everyday functioning of children with 
hearing loss assessed at 3 years of age, “International Journal of Speech-Language Pa-
thology” 2010, nr 12(2), s. 124-131. 
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duje wystąpienie trzech aspektów deprywacji zmysłowej. Pierwszy 
związany jest ze zniszczeniem narządu będącego receptorem, drugi 
dotyczy pozbawienia lub ograniczenia dopływu bodźców charakte-
rystycznych dla danej modalności zmysłowej, natomiast trzeci 
związany jest ze zmniejszeniem dopływu niespecyficznych stymu-
lacji zmysłowych, wynikających z zubożenia globalnego środowi-
ska. Ostatni z wymienionych aspektów deprywacji słuchowej jest 
szczególnie istotny dla rozwoju dziecka. Uszkodzony narząd słuchu 
pozbawia dziecko najsilniejszego bodźca rozwojowego, jakim jest 
dźwięk głosu ludzkiego, ograniczając tym samym zdolność do 
przyswajania mowy werbalnej12. Należy pamiętać, że każdy, nawet 
bardzo krótki okres prawidłowego działania słuchu umożliwia 
dziecku zdobycie pewnych doświadczeń, które mogą być pomocne 
w kształtowaniu się wyobrażeń i pojęć dotyczących dźwięków 
mowy, a stanowią podstawę dla systemu fonologicznego w umyśle 
dziecka13. 

Cechy mowy dziecka z uszkodzonym słuchem 

Eleonor L. Kaplan i George A. Kaplan14 dokonali klasyfikacji 
rozwoju języka dziecka na trzy okresy: prelingwistyczny, interlin-
gwistyczny oraz postlingwistyczny. Poniża tabela zawiera charakte-
rystyczne cechy rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem 
słuchu, uwzględniając powyższą klasyfikację. 

Znaczne uszkodzenie słuchu powoduje, że niezbędne umiejęt-
ności do tworzenia samodzielnych wypowiedzi są u dziecka znacznie 
opóźnione. Opóźnienia te są zarówno ilościowe (zasób słownictwa 
________________ 

12 O. Perier, Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wycho-
wawcze, socjologiczne i psychologiczne, WSiP, Warszawa 1992. 

13 K. Krakowiak, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci  
i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. 

14 Za: G. Dryżałowska, Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja 
edukacyjna, model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2007, s. 25-26. 
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Tabela 2. Podział okresu rozwoju językowego według E.L. Kaplan i G.A. Kaplana 

Okres rozwoju 
mowy 

Cechy rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym słuchem 

P
re

lin
gw

is
ty

cz
ny

 

• różnice na poziomie pierwszych przejawów mowy są mało 
widoczne, trudne do zauważenia dla rodziców, którzy nie mieli 
takich doświadczeń, 

• mniejsze zróżnicowanie wokalizacji, nieznaczne odchylenia  
w długości, 

• około 2-3. miesiąca dziecko wyraża swój pozytywny stan emo-
cjonalny za pomocą mimowolnie wydawanych dźwięków, bawi 
się głosem (grucha), 

• nie podejmuje prób produkcji samogłosek i spółgłosek, 
• brak reakcji kołowych – dziecko nie słyszy tego, co produkuje – 

nie prowokuje do podejmowania pierwszych naśladowczych 
wokalizacji, łączenia samogłosek i spółgłosek w sylaby i ich  
ciągi, 

• nie pojawia się wczesny mechanizm kształtowania języka, 
• dziecko nie gaworzy, nie jest w stanie naśladować intonacji 

dorosłych 
• dziecko jest pozbawione możliwości pełnozmysłowego odkry-

wania podstawowych funkcji języka; odkrywa je na drodze 
kontaktu pozawerbalnego, 

• system pojęć tworzony jest głównie na podstawie spostrzeżeń 
wzrokowych, co powoduje brak pojęć semantycznych, które są 
istotne w procesach uogólniania poznawanej rzeczywistości 
oraz posługiwania się językiem, 

• brak umiejętności posługiwania się pojęciami mającymi status 
operacji ponadzmysłowej, 

• rozumienie nie wyprzedza mowy, 
• brak symbolicznej funkcji mowy, 
• na drodze ćwiczeń artykulacyjnych, obserwacji warg osoby 

mówiącej, dziecko podejmuje pierwsze próby posługiwania się 
mową, 

• pierwszy okres rozwoju języka zostaje wykorzystany w ograni-
czonym zakresie 

In
te

rl
in

gw
i-

st
yc

zn
y 

• wewnętrzne struktury są ukształtowane na poziomie niewy-
starczającym do opanowania pojęć, znaczeń, właściwości 
przedmiotów oraz zjawisk, 

• dziecko nie jest zdolne do prawidłowego wytwarzania dźwię-
ków, zapamiętywania ich oraz przypominania wcześniejszych 
bodźców akustycznych, 
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cd. tab. 2 

Okres rozwoju 
mowy 

Cechy rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym słuchem 

In
te

rl
in

gw
is

ty
cz

ny
 

• dziecko nie jest w stanie w pełni kontrolować własnych wokali-
zacji (zaburzony system sprzężenia zwrotnego w zakresie na-
rządu słuchu), 

• znaczne opóźnienie rozwoju językowego w stosunku do słyszą-
cych rówieśników, 

• dziecko wymaga wielu ćwiczeń przy zapamiętaniu i zrozumie-
niu związku pomiędzy przymiotnikami a rzeczownikami, 

• problem stanowi opanowanie koniugacji czasowników oraz 
deklinacji rzeczowników (dziecko niesłyszące musi się jej nau-
czyć i zapamiętać); dziecko jest silnie związane z przedmiotem, 
ma trudności w zrozumieniu, że nazwy ulegają zmianom za 
względu na zmieniające się sytuacje, 

• problem w rozumieniu znaczeń (kontekst, intonacja głosu, 
rozłożone akcenty), 

• nieumiejętność wykorzystania języka w rozwoju umysłowym  
i społecznym 

P
os

tl
in

gw
is

ty
cz

ny
 

• uszkodzenie słuchu we wczesnych stadiach powoduje, że  
w 7. roku życia dziecko jest na poziomie niewystarczającym do 
wkroczenia w okres postlingwistyczny, 

• dziecko opanowuje podstawowe struktury języka w wieku  
12 lat – gdy otrzyma właściwą pomoc w ich odkrywaniu i za-
pamiętywaniu, 

• rozpoczynając naukę szkolną dziecko nie ma wystarczająco 
opanowanego systemu językowego, nie jest zdolne do skutecz-
nego zdobywania wiedzy oraz jej przekazywania 

Źródło: G. Dryżałowska, Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja eduka-
cyjna, model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2007, s. 25-37. 

czynnego i biernego, kształtuje się poniżej wieku chronologicznego 
dziecka), jak i jakościowe (liczne, różne zaburzenia artykulacji, nie-
prawidłowości semantyczne, problemy z rozumieniem poleceń)15. 
Maria Góral16 zwraca uwagę na charakterystyczne cechy mowy 
dzieci z wadą słuchu: 
________________ 

15 Ibidem. 
16 M. Góral, Potrzeby wychowawcze małego dziecka głuchego, WSiP, Warszawa 1985. 
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• odrębność w brzmieniu i modulacji – czego przyczyną jest 
niedostateczny odbiór słuchowy, a zmiany są tym poważniej-
sze im później dziecko otrzymało aparat słuchowy oraz im 
większy jest stopień uszkodzenia słuchu; 

• błędy artykulacji dotyczące głosek, które znajdują się poza za-
kresem pola słuchowego dziecka (głoski o wysokich często-
tliwościach); 

• zaburzenia tempa i rytmu mowy występujące najczęściej  
u dzieci, z którymi późno rozpoczęto naukę mowy werbalnej; 

• liczne agramatyzmy (dzieci z głębokim stopniem uszkodzenia 
słuchu nie uwzględniają zasad gramatycznych). 

Jeśli jednak podczas oddziaływań rehabilitacyjnych uda się 
rozwinąć u dziecka mowę dźwiękową, może być ona obarczona 
różnymi, charakterystycznymi zaburzeniami dla osób z uszkodzo-
nym narządem słuchu. Mogą one występować pojedynczo lub też 
jednocześnie. Są to: 

• nieprawidłowe oddychanie – oddech jest za krótki lub nieeko-
nomiczny (w trakcie mówienia wydychane jest zbyt wiele 
powietrza); 

• głos jest zbyt niski lub zbyt wysoki, czasem może być chra-
pliwy lub piskliwy, monotonny, bez modulacji, czasami zbyt 
cichy, zbyt głośny o zmiennym natężeniu; 

• artykulacja nieprawidłowa – zniekształceniu ulegają przede 
wszystkim głoski przednio- i środkowojęzykowe; 

• system semantyczny – ograniczony zasób słowno-pojęciowy 
mowy, elizje, reduplikacje, zamiany głosek, dodawanie głosek 
wynikające z nieprawidłowej interpretacji gramatycznego za-
pisu słów lub też udźwięcznianie głosek w wygłosie; 

• zaburzenia składni – posługiwanie się zdaniami prostymi, bu-
dowa zdań niezgodna z gramatyką języka polskiego (nakła-
danie się gramatyki języka migowego na gramatykę języka 
polskiego), częste stosowanie końcówek w przypadkowy  
sposób; 

• tempo mowy – zmowa zazwyczaj zbyt powolna, rzadziej zbyt 
szybka; 
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• brak akcentu wyrazowego oraz intonacji (często również ak-
centu wyrazowego oraz akcentowania pierwszej sylaby)17. 

Jak pisze K. Krakowiak18, styl i język dzieci z uszkodzonym słu-
chem jest charakterystyczny ze względu na specyficzne ogranicze-
nie doświadczenia językowego. Zalicza do nich: stosunkowo uboż-
szy słownik (w porównaniu ze słyszącymi rówieśnikami); treść 
wyrazów ustalona jest na podstawie ograniczonej możliwości do-
świadczenia komunikacyjnego; bardzo niski zasób słownictwa spe-
cjalistycznego, literackiego oraz archaicznego; niski zasób słownic-
twa abstrakcyjnego, wynikający z braku doświadczenia, skłonności 
do tworzenia neologizmów; trudności w stylistycznej formie wyra-
zów, rozumieniu ich barwy emocjonalnej oraz wartości ekspresyj-
nej; trudności w ustalaniu metaforycznego znaczenia wyrazów; 
skłonność do tworzenia neologizmów i neosemantyzmów (sposób 
kompensacji niedoborów językowych); tendencja do ustalania zna-
czenia wyrazów tylko na podstawie ich morfologii; używanie słów 
w znaczeniu jakie przypisywane im jest poprzez znajomość znaków 
języka migowego; trudności w rozumieniu frazeologizmów; błędy 
gramatyczne w zakresie fleksji i składni; liczne skróty myślowe 
wynikające z przewagi percepcji wzrokowej; spójność tekstu oparta 
jest na wyobrażeniach przestrzennych; trudności w zachowaniu 
spójności czasowej elementów tekstu; trudność w przechodzeniu od 
mowy niezależnej do zależnej i odwrotnie. 
________________ 

17 Zob. B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, WSiP, Warszawa 
1999; T. Gold, Speech production in hearing-impaired children, “Journal of Communica-
tion Disorders” 1980, nr 13, s. 397-418; N. Tye-Murray, Articulatory organizational 
strategies and the roles of auditory information, “Volta Review” 1992, nr 94, s. 243-260; 
C. Formby, R.B. Monsen, Long-term average speech spectra for normal and hearing-
impaired adolescents, “Journal of the Acoustical Society of America” 1982, nr 71,  
s. 196-202; V. Wallace, L. Menn, C. Yoshinga-Itano, Is babble the gateway to speech for 
all children? A longitudinal study of deaf and hard-of-hearing infants, “Volta Review” 
2000, nr 100(5), s. 121-148. 

18 K. Krakowiak, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2006; Krakowiak K., Typologia zaburzeń mowy u osób z uszko-
dzonym słuchem, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Wy-
dawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015. 
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Według Grażyny Guni19 rozwój dziecka słyszącego odbywa się  
w świecie dźwiękowo-obrazowym, natomiast dziecka z uszkodzo-
nym słuchem w świecie obrazowo-dźwiękowym. U dziecka, u które-
go rozwój mowy nie był systematycznie rozwijany i kształcony,  
a przedmioty znajdujące się w otoczeniu nie były nazywane – nie 
dochodzi do kształtowania się mowy wewnętrznej, (która to stanowi 
zasób niezbędnych pojęć systemu leksykalnego) a w efekcie do ubo-
giego zasobu słownictwa i konkretnym nazywaniem rzeczy  
i zjawisk. Tezę tę potwierdzają badania Alicji Rakowskiej20 dotyczące 
rozwoju systemu gramatycznego dzieci niesłyszących. Analiza empi-
ryczna wykazała, że w zasobie leksykalnym tej grupy dzieci dominują 
wyrazy nazywające prymarne – rzeczowniki i czasowniki. Rzeczow-
niki to głównie nazwy określające osoby, rzeczy, rośliny, zwierzęta  
z najbliższego otoczenia. Jak wskazują badania A. Rakowskiej, dzięki 
systematycznej rewalidacji prowadzonej w klasach młodszych, za-
kres znaczeń rzeczowników poszerza się, obejmując coraz więcej 
kategorii znaczeniowych. W zasobie słownictwa biernego i czynnego 
u dzieci z uszkodzonym słuchem występują zazwyczaj czasowniki 
odnoszące się do czynności, które wykonywane są kilka razy dzien-
nie zarówno przez dzieci jak osoby im bliskie (czasowniki z grupy: 
toaleta, ubieranie się, spożywanie pokarmów itp.)21. Trudności wy-
stępujące z zakresie opanowywania systemu leksykalnego dotyczą 
również wyrazów sekundarnych (przymiotników i przysłówków), 
wskazujących (zaimki), szeregujących (liczebniki) oraz luźnych mor-
femów (spójniki, partykuły, przyimki). Do przymiotników jakimi 
najczęściej posługują się dzieci z uszkodzonym słuchem zalicza się 
wyrazy oznaczające barwę, kształt, ciężar i rozmiar – określające ce-
chy sensoryczne, odbierane przez wrażenia zmysłowe. Rzadko poja-
________________ 

19 G. Gunia, Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane 
problemy teorii i praktyki surdologopedycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra- 
ków 2006. 

20 A. Rakowska, Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo 
Naukowe WSP, Kraków 1995. 

21 G. Gunia, Słownictwo czynne i bierne dzieci głuchych kończących szkołę podstawo-
wą, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, z. 100, „Prace Pedagogiczne” VI, WN, WSP, 
Kraków 1986. 
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wiają się natomiast przymiotniki oceniające i wartościujące. Najczę-
ściej w mowie dziecka z uszkodzonym słuchem pojawiają się przy-
słówki, które określają miejsce (tu, tutaj, tam) oraz przysłówki ozna-
czające czas i sposób wykonania czynności. Najczęściej używanymi 
zaimkami są: zaimek osobowy – „ja” oraz dzierżawczy „mój” (mają 
one dla dziecka konkretne znaczenie). Ze względu na fakt, że wypo-
wiedzi dzieci stanowią zazwyczaj zdania proste – spójniki używane 
są rzadko. Natomiast wśród partykuł najczęściej używane są dwie – 
„nie” i „czy”22. Badania dotyczące znajomości przyimków wskazały, 
że dzieci z uszkodzonym słuchem prawie nie używają przyimka  
w zdaniu, nadają im znaczenie rzeczownikowe, rozumieją tylko nie-
które przyimki (w konkretnym znaczeniu), nie rozumieją ich abstrak-
cyjnego znaczenia oraz mają problemy z ujmowaniem przyimka do 
określenia stosunku pomiędzy dwoma przedmiotami23. Wystąpienie 
uszkodzenia słuchu skutkuje także trudnościami w przyswajaniu 
słów oraz ich znaczeń. Zasób słownictwa dzieci słabosłyszących  
i niesłyszących charakteryzuje się swoistymi ograniczeniami – ilo-
ściowymi i jakościowymi. Wzrost zasobu leksykalnego następuje 
powoli i stopniowo, zależy od szeregu czynników. Uszkodzenie słu-
chu stanowi przeszkodę w procesie naturalnego nabywania reguł 
słowotwórczych. Dzieci mają trudności z dostrzeżeniem relacji  
formalno-semantycznych pomiędzy wyrazami, a niski poziom świa-
domości budowy słowotwórczej wyrazów oraz ich wzajemnej  
pochodności prowadzi do braku rozumienia znaczeń konstrukcji 
słowotwórczych, a także trudności z ich przyswajaniem. W rozwoju 
językowym dziecka z uszkodzonym słuchem kształtowanie się pod-
staw słowotwórstwa przebiega z opóźnieniem, a trudności w tym 
zakresie pojawiają się także wśród niesłyszących i słabosłyszących 
uczniów klas starszych24. 

________________ 

22 G. Gunia, Terapia logopedyczna dzieci…; R. Kołodziejczyk, Trudności gramatycz-
ne u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, [w:] Surdologopedia. Teoria i… 

23 L. Geppert, Źródła trudności w przyswajaniu języka przez dzieci głuche, PWN, 
Warszawa 1968. 

24 E. Muzyka-Furtak, Wyrazy pochodne w słowniku dzieci z uszkodzeniami słuchu, 
[w:] Surdologopedia. Teoria i… 
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Podobne wyniki badań uzyskał Zdzisław Kurkowski25, dowo-
dząc, że istnieją znaczne zróżnicowania w opanowywaniu słownic-
twa przez dzieci sześcioletnie, z uszkodzonym słuchem. Jak wska-
zuje autor, 11,5% dzieci nie używało w ogóle słów, natomiast 7,7% 
wypowiedziało tylko formy cząstkowe wyrazów lub też leksemy 
ekspresywno-onomatopeiczne. Jak podkreśla Z. Kurkowski, żadne 
z badanych dzieci nie osiągnęło zasobu słownictwa biernego  
i czynnego takiego, jakie jest charakterystyczne dla sześciolatka, 
natomiast większość dzieci opanowała poziom rozwoju mowy trzy-
latka. 

Badania Ewy Muzyki26 dotyczące komunikacyjnej sprawności 
społecznej dzieci z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu, w trzech 
sytuacjach komunikacyjnych (wchodzenie w kontakt społeczny, 
podtrzymanie kontaktu, wzbogacanie kontaktu) dowiodły, że ucz-
niowie niesłyszący w realizacji danych komunikacyjnych aktów 
społecznych napotykają na trudności związane z: ograniczonym 
zasobem formuł grzecznościowych, brakiem umiejętności prak-
tycznego zastosowania formuł, rozszerzaniem zakresu znaczenio-
wego znanych konstrukcji, brakiem wiedzy dotyczącej ograniczeń 
w zakresie użycia formuł komunikacyjnych, nadużywaniem formuł 
społecznie nieograniczonych i uniwersalnych, odróżnianiem kon-
strukcji formalnych i nieformalnych, ograniczeniami w zakresie 
budowania wypowiedzi, zwłaszcza w przypadku nierównorzęd-
nych rangą rozmówców, nieznajomością konotacji składniowej cza-
sowników, które wchodzą w skład formuł grzecznościowych oraz  
z brakiem umiejętności formułowania wypowiedzi jako całości. 
Nabywanie kompetencji komunikacyjnej dzieci z uszkodzonym 
słuchem stanowiło przedmiot analizy empirycznej A. Rakowskiej27. 
Analizowana tutaj była umiejętność posługiwania się znakami ko-
________________ 

25 Z.M. Kurkowski, Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 182-183. 

26 E. Muzyka, Komunikacyjna sprawność społeczna dzieci niesłyszących, „Polonisty-
ka” 2003, t. 32, s. 139-155. 

27 A. Rakowska, Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000. 
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munikacyjnymi w zakresie sytuacji zabawowo-zadaniowej przez 
dzieci w wieku przedszkolnym. Zdaniem autorki, w społecznej 
aktywności dzieci z uszkodzonym słuchem występują trzy rodzaje 
komunikowania się: 

• komunikacja niewerbalna, 
• komunikacja werbalno-niewerbalna, 
• komunikacja werbalna. 
Według A. Rakowskiej podstawowe znaczenie dla rozwoju umie-

jętności komunikacyjnych i językowych dzieci niesłyszących ma 
okres dzieciństwa. Wczesne doświadczenia dziecka, a zwłaszcza 
świadomość i jakość oddziaływań rodziców mają znaczny wpływ 
na późniejsze sposoby komunikacji. 

Jak pisze Z. Kurkowski28, umiejętność językowego porozumie-
wania się stanowi istotną zdolność dziecka z uszkodzonym narzą-
dem słuchu. Umiejętność ta ma wpływ na wybór odpowiedniej 
szkoły oraz metody nauczania. Nie można jej traktować jako odręb-
nej funkcji, ponieważ jest powiązana z innymi funkcjami i razem 
tworzą nierozerwalną całość. Intensywna rehabilitacja mowy od 
najwcześniejszego okresu życia dziecka z uszkodzonym narządem 
słuchu daje możliwość pokonania problemów rozwoju mowy wer-
balnej. 

Zakończenie 

Analizując możliwości komunikacyjne dzieci z uszkodzonym 
narządem słuchu, śmiało można stwierdzić, że słuchowa droga 
nabywania i posługiwania się językiem jest zaburzona i uzależniona 
od wielu czynników. Ponadto utrudnienia w percepcji i wokalizacji 
dźwięków mogą powodować znaczne opóźnienia w rozwoju mo-
wy. Przejawiają się one w później pojawiającym się gaworzeniu lub 
całkowitym jego braku, w późniejszym wypowiadaniu pierwszych 
________________ 

28 Z.M. Kurkowski, Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996. 
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słów, w mniejszym zasobie słownika mowy czynnej i biernej,  
w późniejszym pojawianiu się zdań oraz w dłuższym występowa-
niu nieprawidłowych struktur gramatycznych. Rozwój mowy i ko-
munikacji dziecka z uszkodzonym słuchem stanowi bardzo złożony 
proces, uwarunkowany szeroką grupą czynników m.in.: biologicz-
nych, środowiskowych, psychologicznych. Warto zauważyć, że 
dzięki współczesnym osiągnięciom medycyny, techniki, a przede 
wszystkim dzięki świadomości i wiedzy specjalistów i rodziców, 
dziecko z uszkodzonym słuchem ma znacznie większe możliwości 
na osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji językowej i komuni-
kacyjnej. 

Bibliografia 

Anderson J., Reilly J., The MacArthur Communicative Development Inventory: The nor-
mative data from American Sign Language, “Journal of Deaf Studies and Deaf  
Education” 2002, nr 7. 

Ching T., Crowe K., Martin V., Day J., Mahler N., Youn S., Street L., Cook C., Orsini J., 
Language development and everyday functioning of children with hearing loss assessed 
at 3 years of age, “International Journal of Speech-Language Pathology” 2010,  
nr 12(2). 

Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu 
językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001. 

Cieszyńska J., Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dzieci niesłyszących, [w:] 
Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących, red. K. Krakowiak,  
A. Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011. 

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju 
dziecka. Od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007. 

Cormier K., Schembri A., Vinson D., Orfanidou E., First language acquision differs from 
second language acquisition in prelingually deaf signers: Evidence from sensitivity to 
grammaticality judgement in British Sign Language, “Cognition” 2012, nr 124. 

Dryżałowska G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyj-
na, model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2007. 

Eilers R.E., Oller D.K., Infant vocalisations and the early diagnosis of severe hearing im-
pairment, “Journal of Pediatrics” 1994, nr 124. 



134 MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA 

  

Formby C., Monsen R.B., Long-term average speech spectra for normal and hearing-
impaired adolescents, “Journal of the Acoustical Society of America” 1982, nr 71. 

Gałkowski T., Jastrzębowska G., Kukuła M., Łukaszewicz A., Mowa dzieci niedosły-
szących i głuchych, [w:] Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia – pytania i od-
powiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003. 

Geppert L., Źródła trudności w przyswajaniu języka przez dzieci głuche, PWN, Warsza-
wa 1968. 

Gold T., Speech production in hearing-impaired children, “Journal of Communication 
Disorders” 1980, nr 13. 

Góral M., Potrzeby wychowawcze małego dziecka głuchego, WSiP, Warszawa 1985. 
Gunia G., Słownictwo czynne i bierne dzieci głuchych kończących szkołę podstawową, 

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 100, „Prace Pedagogiczne”, VI, WN, 
WSP, Kraków 1986. 

Gunia G., Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy 
teorii i praktyki surdologopedycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2006. 

Hoff E., Language development, Cengage Learning, CA: Wadsworth, Belmont 2008. 
Humphries T., Kushalnagar P., Mathur G., Napoli D.J., Padden C., Rathmann C., 

Smith S.R., Language acquisition for deaf children: Reducing the harms of zero toler-
ance to the use of alternative approaches, “Harm Reduction Journal” 2012, nr 9(1). 

Humphries T., Kushalnagar P., Mathur G., Napoli D.J., Padden C., Rathmann C., 
Smith S.R., Ensuring language acquisition for deaf children: What linguists can do, 
“Language” 2014, nr 90 (2). 

Kołodziejczyk R., Trudności gramatyczne u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, 
[w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak Harmonia Univer-
salis, Gdańsk 2015. 

Krakowiak K., Bariery kształcenia językowego dzieci z głęboko uszkodzonym słuchem, [w:] 
Głuchota a język, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, red. S. Grabias, Wy-
dawnictwo UMCS i PZG, Lublin 1994. 

Krakowiak K., O potrzebie pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami 
słuchu, [w:] Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Towarzy-
stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001. 

Krakowiak K., Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Wydawnic-
two KUL, Lublin 2006. 

Krakowiak K., Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży 
z uszkodzeniami narządu słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. 

Krakowiak K., Typologia zaburzeń mowy u osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Surdologo-
pedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Wydawnictwo Harmonia Uni-
versalis, Gdańsk 2015. 

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza-
wa 2000. 



Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem 135 

Kurkowski Z.M., Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 1996. 

Muzyka E., Komunikacyjna sprawność społeczna dzieci niesłyszących, „Polonistyka” 
2003, t. 32. 

Muzyka-Furtak E., Wyrazy pochodne w słowniku dzieci z uszkodzeniami słuchu, [w:] 
Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak E., Wydawnictwo Har-
monia Universalis, Gdańsk 2015. 

Oller D.K., The emergence of the speech capacity, NJ, Erlbaum, Mahwah 2000. 
Oller D.K., Eilers R.E., The role of audition in infant babbling, “Child Development” 

1988, nr 59. 
Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Dom Wydawniczy Elipsa, 

Warszawa 2015. 
Rakowska A., Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo Na-

ukowe WSP, Kraków 1995. 
Rakowska A., Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, Wydawnic-

two Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000. 
Supplement to the JCIH 2007 Position Statement: Principles and Guidelines for Early 

Intervention After Confirmation That a Child Is Deaf or Hard of Hearing, “American 
Academy of Pediatric, Pediatrics” 2013, vol. 131, nr 4. 

Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, WSiP, Warszawa 1999. 
Tye-Murray N., Articulatory organizational strategies and the roles of auditory infor-

mation, “Volta Review” 1992, nr 94. 
Wallace V., Menn L., Yoshinga-Itano C., Is babble the gateway to speech for all children? 

A longitudinal study of deaf and hard-of-hearing infants, “Volta Review” 2000,  
nr 100(5). 

Woolfe T., Herman R., Roy P., Woll B., Early vocabulary development in deaf native 
signers: a British Sign Language adaptation of the communicative development inven-
tories, “Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2010, nr 51. 

Year 2007 Position Statement: Principles and Guidelines for Early Hearing Detection and 
Intervention Programs Joint Committee on Infant Hearing, American Academy of 
Pediatric, “Pediatrics” 2007, vol. 120, nr 4. 

Yoshinga-Itano C., Development of audition and speech: Implications for early interven-
tion with infants who are deaf or hard of hearing [w:] Yoshinga-Itano C., Sedley A.L. 
Language, speech and social-emotional development of children who are deaf and hard-
of-hearing: The early years, “The Volta Review” 2000, nr 100. 

Yoshinga-Itano C., Early identification, communication modality and the development of 
speech and spoken language skills: Patterns and considerations, [w:] Advances in the 
spoken language development of deaf and hard-of-hearing children, red. P. Spencer, 
M. Marschark, Oxford University Press, New York 2006. 



136 MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA 

  

 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 14/2016 

MATEUSZ SZUREK

Uniwersytet Łódzki

Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona  
w fazie zaawansowanej 

ABSTRACT: Mateusz Szurek, Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej 
[Speech disorders of patient suffering from advanced Parkinson’s disease]. Interdy-
scyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 14, Poznań 2016. Pp. 137–157. Adam 
Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 
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people suffering from these types of disorders in speaking and communication. 
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Wprowadzenie 

Starość to ostatni okres życia człowieka, z którym wiążą się 
zmiany funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społeczne-
go, a także biologicznego. Pogorszenie stanu fizjologicznego niesie 
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ze sobą ryzyko wystąpienia wielu chorób. Jednym ze schorzeń, któ-
re może dotknąć osobę w wieku starczym, jest choroba Parkinsona. 

Wiedza na temat tego schorzenia jest coraz większa. Zdobywa-
nie nowych doświadczeń pozwala na opracowywanie innowacyj-
nych sposobów pracy z pacjentem. Praktyką stało się zwracanie 
uwagi na mowę i komunikację chorego. Choroba Parkinsona jest 
jednym ze schorzeń neurodegradacyjnych związanym z występo-
waniem zaburzeń mowy1. W związku z tym w momencie pojawie-
nia się pierwszych objawów należy wdrożyć postępowanie logope-
dyczne, które jest niezbędne do utrzymania sprawności mówienia  
i komunikacji. Intensywność ćwiczeń natomiast przyczynia się do 
spowolnienia progresji choroby. 

Choroba Parkinsona – ujęcie teoretyczne 

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób zwyrod-
nieniowych układu nerwowego2. To postępujące schorzenie neuro-
logiczne, którego głównymi symptomami są drżenie występujące  
w spoczynku, sztywność mięśni oraz bradykinezja (są to objawy 
tzw. triady parkinsonowskiej)3. Choć leczenie wielu chorób zwy-
rodnieniowych układu nerwowego jest najczęściej nieskuteczne 
bądź przynosi niezadowalające efekty, właściwa terapia w chorobie 
Parkinsona pozwala na normalne funkcjonowanie przez wiele lat 
________________ 

1 M. Rudzińska, I. Gatkowska, E. Mirek, A. Szczudlik, Choroba Parkinsona. Po-
radnik dla pacjentów i ich rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2009, s. 51. 

2 Częstość występowania parkinsonizmu w różnych krajach wynosi 100-200 
przypadków na 100 tys. osób populacji ogólnej (w tym 85% to przypadki choroby 
Parkinsona, natomiast 15% to inne zespoły parkinsonowskie). W Polsce obecnie żyje 
ok. 50-60 tys. chorych. Szacuje się, że na chorobę Parkinsona zapada 10-20 osób na 
100 tys. osób populacji ogólnej. Rocznie rozpoznawanych jest ok. 4000-6000 nowych 
przypadków parkinsonizmu (W. Kuran, Żyję z chorobą Parkinsona, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 16). 

3 B. McCall, Jak radzić sobie z chorobą Parkinsona?, Wydawnictwo Feeria, Łódź 
2007, s. 12. 
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od zdiagnozowania choroby. Zanik istoty czarnej zlokalizowanej  
w śródmózgowiu, odpowiedzialnej za produkcję dopaminy, przy-
czynia się do wystąpienia objawów choroby Parkinsona. Produkcja 
dopaminy zmniejsza się wraz z wiekiem także u osób zdrowych, 
jednak za objaw choroby przyjmuje się obniżenie jej produkcji do 
20%4. Choć wiadomo, że choroba Parkinsona jest wynikiem niedo-
boru dopaminy w mózgu, to mimo tego nie wskazano dotychczas 
dokładnej przyczyny tego schorzenia. W diagnozowaniu choroby  
i poszukiwaniu jej przyczyn naukowcy uwzględniają takie kwestie 
jak: starzenie się, czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe, 
wirusy czy urazy głowy5. 

Objawy kliniczne 

Choroba Parkinsona pojawia się najczęściej między 50. a 60. ro-
kiem życia. Średni wiek zachorowania szacuje się na 58 lat. Począt-
kowo schorzenie to rozwija się potajemnie i objawia osłabieniem 
mięśni oraz bólami. W późniejszym okresie zaczynają być widoczne 
zaburzenia mowy oraz zasadnicze objawy, czyli drżenie, sztywność 
i powłóczenie nogami. Ponieważ schorzenie to pojawia się w wieku 
podeszłym, często zdarza się, że proces starzenia się maskuje obraz 
rozwijającej się choroby. Należy więc skonsultować pierwsze obja-
wy z doświadczonym neurologiem, który potrafi odróżnić natural-
ne oznaki zmniejszania się sprawności ruchowej od choroby Par-
kinsona6. 

W związku z tym, że nie istnieje żaden test diagnostyczny cho-
roby Parkinsona, rozpoznawana jest ona na podstawie wystąpienia 
________________ 

4 A. Gajos, Co to jest choroba Parkinsona, jak często występuje i jakie są kryteria roz-
poznania?, [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sła-
wek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010, s. 1-2. 

5 Dokładny opis przyczyn choroby Parkinsona można znaleźć w publikacji  
B. McCall Jak radzić sobie z chorobą Parkinsona?, Wydawnictwo Feeria, Łódź 2007,  
s. 21-26. 

6 K. Gawęda, J. Łazewski, Rehabilitacja mowy w chorobie Parkinsona, Wydawnic-
two Mada, Warszawa 2012, s. 9. 
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i narastania objawów klinicznych7. Choroba ta diagnozowana jest 
wtedy, gdy występują dwa spośród trzech objawów tzw. triady 
parkinsonowskiej. Dodatkowo u pacjenta pojawia się jednostronny 
początek symptomów, który jest jednoznaczną oznaką choroby 
przy nakładających się objawach towarzyszących8. 

Stadia choroby 

Choroba Parkinsona jest schorzeniem postępującym – każdego 
roku stan pacjenta pogarsza się, nasilają się występujące objawy  
i pojawiają nowe. Postęp choroby zależy najczęściej od czasu zacho-
rowania. Jeśli wystąpiła ona przed 50. rokiem życia, rozwija się 
wolniej9. Rozwój schorzenia można podzielić na okresy, które zosta-
ły przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Stadia rozwoju choroby Parkinsona (na podst.: P. Janik, Przebieg choroby  
i jej rokowanie [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin,  
 red. J. Sławek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010, s. 51-55) 

Okres przed-

kliniczny 

– brak objawów ruchowych typowych dla choroby, tj. drżenia 
ręki, usztywnienia mięśni, spowolnienia ruchów 

– upośledzenie węchu 
– gwałtowne ruchy ciała i kończyn w czasie snu 
– ból barku lub nogi 
– zaparcia 
– obniżenie nastroju 
– diagnoza może być postawiona wyłącznie na podstawie badań 

dodatkowych, które przeprowadza się w tym okresie tylko  
u osób z grupy wysokiego ryzyka (są to osoby, u których wy-
stępowała choroba w rodzinie) 

________________ 

7 O. Jauer-Niworowska, Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona – nie tylko 
dyzartria. Złożoność uwarunkowań trudności w komunikacji werbalnej, Wydział Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 39. 

8 H. Petit, H. Allain, P. Vermersch, Choroba Parkinsona. Klinika i leczenie, Wy-
dawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa 1997, s. 28. 

9 P. Janik, Przebieg choroby i jej rokowanie [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik 
dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010, s. 51. 
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cd. tab. 1 

Okres wczesny 

– występowanie objawów ruchowych: drżenia, spowolnienie 
ruchów, sztywność mięśni 

– objawy nie utrudniają normalnego funkcjonowania 
– dobra reakcja na farmakoterapię (wycofywanie się, zmniejszenie 

objawów ruchowych) 
– chory nadal w pełni sprawny 

Okres średnio-

zaawansowany 

– wystąpienie nasilonych objawów po jednej stronie ciała 
– narastające spowolnienie ruchowe 
– trudności w poruszaniu się (nagłe zatrzymywanie się, zmiany 

kierunku, niemożność wykonania pierwszego kroku) 
– problemy z obracaniem się na łóżku z boku na bok oraz ze 

wstawianiem z łóżka 
– dysfagia 
– zaburzenia mowy 
– zaburzenia równowagi 
– zmiany osobowości 
– reakcja na farmakoterapię jest nadal zadowalająca (po zwięk-

szeniu dawki leków) 
– chory jest nadal niezależny bądź potrzebuje nieznacznej pomo-

cy od osób trzecich 

Okres późny 

(zaawansowa-

ny) 

– wystąpienie powyższych objawów, a dodatkowo: 
– farmakoterapia nie przynosi już zadowalających efektów 
– pojawienie się fluktuacji i dyskinezy 
– nagłe lub przypadkowe epizody pogorszenia się sprawności 

ruchowej 
– zespół przełączenia (pojawianie się na przemian okresów dobrej 

sprawności i pełnej niesprawności) 
– częste zmiany nastrojów 
– spowolnienie myślenia 
– wystąpienie objawów bólowych, mrowienia kończyn, duszności 
– wystąpienie objawu przymrużenia (częściowa niemożność 

wykonania dowolnego ruchu) 
– chory jest uzależniony od osób trzecich, wymaga pomocy  

w codziennym życiu 
– pogorszenie się funkcji poznawczych 
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Zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona 

Objawy zaburzeń mowy pojawiają się zazwyczaj w stadium 
średniozaawansowanym. Oznacza to, że przez długi okres trwania 
choroby mowa jest prawidłowa10. Niekiedy trudno jest orzec, czy po-
jawiające się zaburzenia głosu spowodowane są chorobą, czy może 
naturalnym starzeniem się organizmu. Wiek podeszły przyczynia 
się do fizjologicznego upośledzenia słuchu w wyniku czego docho-
dzi do zmiany barwy głosu – staje się on wówczas osłabiony i za-
czyna drżeć, a jego skala zwęża się. Za objawy zaburzenia głosu  
i mowy, które świadczą o podłożu chorobowym, można uznać m.in.: 

– ściszenie głosu, 
– powolną, monotonną i przerywaną mowę, 
– zubożenie mimiki, 
– ślinienie się, 
– mowę bezbarwną i zamazaną artykulację, 
– pozbawioną ruchów mimicznych, maskowatą twarz, 
– niedostateczną koordynację zwiotczałych lub zbyt napiętych 

mięśni nasady, 
– czasem przyśpieszenie tempa mówienia w końcowej części 

wypowiedzi, które utrudnia zrozumienie chorego11. 
Rozumienie mowy najczęściej zostaje zachowane. Chorzy w mo-

wie spontanicznej zaczynają przekazywać mniej informacji, mają 
także coraz większe trudności w konstruowaniu zdań. Nie są one 
jednak związane z utratą słownictwa, a jedynie z nieprawidłowym 
posługiwania się słowami12. 

Opis pacjentki – studium indywidualnego przypadku 

Pacjentka ma 91 lat. Chorobę Parkinsona zdiagnozował u niej 
neurolog 10 lat temu. Kobieta całe życie zajmowała się domem, pra-
________________ 

10 H. Petit, H. Allain, P. Vermersch, op. cit., s. 34. 
11 K. Gawęda, J. Łazewski, op. cit., s. 45. 
12 H. Petit, H. Allain, P. Vermersch, op. cit., s. 39. 
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cowała na roli. Chorobę Parkinsona wykryto u niej przypadkowo, 
podczas leczenia innych schorzeń neurologicznych – wystąpiły bo-
wiem objawy sztywności i drżenia lewej ręki. Symptomy choroby 
pojawiły się tylko po jednej stronie, co było jedną z podstaw do 
postawienia diagnozy. Po rozpoczęciu farmakoterapii pacjentka 
poczuła się znacznie lepiej. Leki spowodowały ustąpienie drżenia  
i polepszenie samopoczucia. Z roku na rok symptomy zaczęły się 
nasilać, mimo przyjmowanych leków. 

Stan pacjentki 

Obecnie pacjentka znajduje się w późnym stadium choroby. 
Specjalista neurolog stosuje leczenie farmakologiczne w zwiększo-
nej dawce. Na podstawie Mapy Dobrostanu w chorobie Parkinsona13 
oceniono u pacjentki stan zaburzeń: snu, nastroju, pamięci, koncen-
tracji uwagi, układu pokarmowego, ruchu, inne zaburzenia pozaru-
chowe oraz nasilenie bólu. Dane pozyskano z wywiadu z chorą. 
Aktualny stan pacjentki został przedstawiony w tabeli 2. 

Tabela 2. Stan pacjentki (opracowanie własne) 

Zaburzenia ruchu 

Pacjentka ma problemy z rozpoczęciem ruchu. Rano czuje 
sztywność mięśni nóg. Występują u niej drżenia, a ruchy 
są spowolnione. Obecne są niekontrolowane ruchy (dyski-
nezy), zaburzenia równowagi. Chora pochylona jest do 
przodu, ruchy rąk są ograniczone, co przejawia się między 
innymi w motoryce małej, tj. w piśmie – jest ono małe 
(występuje mikrografia) 

Zaburzenia snu 
Chora budzi się w nocy. Od rana do wieczora czuje się 
zmęczona. Występują napady senności w ciągu dnia 

Zaburzenia nastroju 
Pacjentka zdaje sobie sprawę z choroby. Nie cieszą ją już 
rzeczy, które sprawiały jej wcześniej radość. Czuje się 
nieszczęśliwa, traci chęci do życia 

________________ 

13 http://www.ucb.pl/_up/ucb_pl/documents/PL%20LPSRC%20ROT%20053
%202013%2011%20-%20mapa%20dobrostanu%20-%20wersja%20ostateczna.pdf [do-
stęp: 1.03.2016]. 
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cd. tab. 2 

Zaburzenia pamięci  
i koncentracji uwagi 

Chora zdaje sobie sprawę z tego, że często zapomina bie-
żących myśli. Ma problemy z koncentracją. Mówi powoli. 
Zaburzona jest pamięć krótkotrwała 

Problemy układu po-
karmowego 

Pacjentka ma problemy z połykaniem (dysfagia), występu-
je ślinotok, nieraz ma nudności i wymioty oraz zaparcia 

Inne zaburzenia poza-
ruchowe 

W wywiadzie pacjentka zgłasza zawroty głowy podczas 
podnoszenia się z łóżka. Zauważa zmiany w węchu, smak 
nie jest zaburzony w znacznym stopniu. Nadmiernie się 
poci. Obserwuje się także zmiany masy ciała, które nie są 
związane z dietą 

Ból 

Chora odczuwa ból zarówno w dzień, jak i w nocy. Przez 
cały czas występują u niej bolesne sztywności oraz skurcze 
stóp, dłoni, kostek nadgarstków, a coraz częściej silne bóle 
głowy 

Diagnoza logopedyczna 

Diagnoza logopedyczna została przeprowadzona na podstawie 
Kwestionariusza diagnostycznego zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględ-
nieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych z 2014 r. autorstwa 
Katarzyny Szłapy, Iwony Tomasik i Sławomira Wrzesińskiego. Skła-
dała się z następujących części: 

1. Badanie ogólnego stanu komunikacji. 
2. Badanie mowy zautomatyzowanej. 
3. Badanie gnozji słuchowej. 
4. Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego. 
5. Badanie fonacji. 
6. Badanie rozumienia mowy. 
7. Badanie powtarzania. 
8. Badanie nazywania. 
9. Badanie mowy czynnej. 

10. Badanie mowy czynnej – opowieściowej. 
11. Badanie czytania. 
12. Badanie liczenia. 
13. Badanie pisania. 
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Badanie ogólnego poziomu komunikacji pacjentki 

Głos pacjentki znacznie różni się od tego, który miała przed wy-
stąpieniem choroby – znacząco się ściszył oraz ochrypł. Tempo 
mowy jest zwolnione – pacjentka wolno artykułuje dźwięki. Wielo-
krotnie zastanawia się, co chce powiedzieć, przez co płynność jej 
mowy zaburzają częste pauzy. Ekspresja mowy zubożała, występu-
ją dodatkowo zaburzenia dykcji. Pacjentka nie potrafi głośno mówić 
ani krzyczeć. Trudność sprawia jej również śpiewanie. Prozodia 
także została zaburzona – mowa stała się monotonna, brak w niej 
akcentowania, melodii i rytmu. Podczas artykulacji, która jest za-
mazana, zdarzają się elizje i substytucje (nie występują one jednak 
często). Niekiedy pacjentce sprawia trudność układanie złożonych 
konstrukcji składniowych. Na jej twarzy nadal widoczne są ruchy 
mimiczne. Występuje nieznaczny ślinotok. Zaburzenia obserwuje 
się na poziomie oddechu, fonacji i artykulacji, dlatego stwierdza  
się występowanie u pacjentki zaburzeń mowy o podłożu dyzar-
trycznym. 

Badanie mowy zautomatyzowanej 

Chora została poproszona o wymienienie kolejno: liczb od 1 do 
10, nazw dni tygodnia, nazw pór roku, nazw miesięcy. Każdą z tych 
czynności wykonała poprawnie. Świadczy to o tym, że mowa zau-
tomatyzowana pozostaje w normie. 

Badanie gnozji słuchowej 

Zadaniem pacjentki było rozpoznanie zaprezentowanego dźwię-
ku: chrobotania kluczy, szczekania psa, silnika samochodu, grającej 
gitary. Zidentyfikowała ona wszystkie dźwięki po zwiększeniu 
głośności, ponieważ w naturalnym natężeniu były dla niej zbyt ci-
che. Ubytek słuchu jest jednak stanem fizjologicznym, wynikającym 
z podeszłego wieku. 
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Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego 

Badanie to ukazało ograniczenia w sprawności narządów arty-
kulacyjnych. Pacjentka miała problemy przede wszystkim z rozchy-
leniem żuchwy. Ruchy języka były także ograniczone, jednak chora 
poradziła sobie z opuszczaniem języka na brodę, unoszeniem języ-
ka w kierunku nosa, do podniebienia, wypychaniem policzków 
językiem, wysuwaniem języka szerokiego i wąskiego. Nie były to 
jednak ruchy precyzyjne. Ściąganie i rozciąganie warg nie stanowiło 
problemu. Pacjentka nie potrafiła zakryć jedynie wargi górnej dol-
nymi zębami. Powyższe problemy pokazują, że chora zmaga się  
z wzmożonym napięciem mięśni twarzy, które jest charaktery-
styczne dla choroby Parkinsona. 

Badanie fonacji 

Badanie fonacji polegało na wymawianiu samogłoski a podczas 
pełnego wydechu. Poproszono pacjentkę, aby trzykrotnie wykonała 
zadanie. Średni czas fonacji samogłoski wyniósł 9 sekund, podczas 
gdy osoby ze zdrowym narządem głosu osiągają czas fonowania 
powyżej 20 sekund. Pacjentka ma o ponad połowę skróconą fonację, 
jej faza wydechowa jest bardzo krótka. Przyczynia się to do wystę-
powania trudności w operowaniu dłuższymi frazami podczas wy-
powiedzi, w wyniku których powstają częste przerwy w mówieniu 
w celu pobrania powietrza do płuc. 

Badanie rozumienia mowy i nazywania 

Badanie rozumienia mowy i nazywania składało się z dziewię-
ciu części i dotyczyło: 

a) części ciała na schemacie, 
b) prostych i złożonych poleceń, 
c) nazw rzeczowników, 
d) nazw czynności, 
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e) nazw przymiotników, 
f) nazw przysłówków, 
g) nazw liczebników, 
h) nazw przyimków przestrzennych, 
i) badania poprawności językowej. 
Nie zauważono żadnych trudności we wskazywaniu części ciała 

na schemacie. Proste i złożone polecenia także nie sprawiały bada-
nej problemu. Wykonywała je sprawnie, bez żadnych pomyłek. 
Niekiedy zastanawiała się przed wykonaniem ruchu, jednak zazwy-
czaj nie trwało to dłużej niż 4 sekundy. Wskazała także poprawnie 
wszystkie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczeb-
niki, przyimki przestrzenne. Rozumienie mowy zostało więc w peł-
ni zachowane. 

Pacjentka nie ma trudności z nazywaniem. W dwóch przypad-
kach użyła wyrażeń synonimicznych, tj. na telefon komórkowy i kalo-
ryfer – odpowiednio nazywając je komórką i grzejnikiem. Przy obraz-
ku komputera użyła początkowo nazwy komórka, jednak po chwili 
poprawiła się i nazwała przedmiot poprawnie. Podczas nazywania 
czynności, pacjentka użyła określenia na komputer patrzy przy ob-
razku, na którym chłopiec grał w gry komputerowe. Powyższe po-
myłki, jeśli w ogóle można je takowymi nazwać, nie są częste i nie 
wpływają w żaden sposób na zaburzenia komunikacji. 

W czasie badania poprawności językowej pacjentka miała za 
zadanie odnaleźć błędy gramatyczne w czytanych przez terapeutę 
zdaniach. Wszystkie wskazała prawidłowo i właściwie je poprawiła 

Badanie powtarzania 

Badanie powtarzania składało się z trzech części i dotyczyło  
kolejno: 

a) powtarzania samogłosek, spółgłosek, sylab, rzeczowników  
i czasowników, 

b) powtarzania grup słów, 
c) powtarzania zdań. 
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Pierwsza część badania została wykonana bezbłędnie. Przy po-
wtarzaniu grup słów chora była w stanie powtórzyć ciąg trzech 
wyrazów jedno- i dwusylabowych. Wyrazy wielowyrazowe w cią-
gu sprawiły chorej trudność. Nie potrafiła kolejno odtworzyć ciągu 
słów sukienka, komputer, mikrofalówka z pamięci. Przypomniała sobie 
jednak wszystkie wyrazy, ale w niewłaściwej kolejności. Powyższe 
trudności świadczą o zaburzeniach pamięci krótkotrwałej. Powtó-
rzenie krótkich i dłuższych zdań nie stanowiło dla pacjentki pro-
blemu. 

Badanie mowy czynnej – dialogowej 

Pacjentka chętnie rozmawia z innymi. Ciągle pozostaje osobą 
kontaktową, często lubi wspominać dawne czasy. Podczas badania 
mowy czynnej – dialogowej terapeuta trzymał przed sobą ilustrację, 
na której znajdowali się ludzie grillujący w ogrodzie – i kierował 
pytania do chorej. Jej zadaniem było udzielenie na nie odpowiedzi. 

Chora poprawnie wykonywała polecenia terapeuty, wskazując  
i nazywając postacie oraz przedmioty znajdujące się na ilustracji. 
Nie miała także problemu z określeniem koloru poszczególnych 
elementów obrazka. Na pytanie: Co robią ludzie na ilustracji? odpo-
wiedziała: 

No tu jest mężczyzna. Będzie pędził kiełbasę nad grillem. Jest też 
dziewczynka i pani jakaś. Psa też widzę, piłkę ma w pysku. No i tyle. 

Odpowiedzi udzielone przez pacjentkę były zgodne z sytuacją 
przedstawioną na obrazku. 

Badanie mowy czynnej – opowieściowej 

Zadanie pacjentki polegało na opisaniu tego, co widzi na przed-
stawionej ilustracji. Badana w następujący sposób opowiedziała 
sytuację dziejącą się na obrazku: 
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No tu jest morze albo ocean jakiś, czy może statek, czy to okręt, to nie 
wiem, bo przecież się nie znam na tym. A tu siedzą na plaży wczaso-
wicze jakieś. A to nie wiem co to jest, jakieś białe takie. A to parasol 
jest. A tu smaruje ją tam jakiś facet, tę panią. Co robi? Tam się kąpie, 
tam stoi też. No i tu jest plaża. To jest nad morzem. 

Chora opisywała obrazek w sposób chaotyczny. Nazywała po-
szczególne części ilustracji na przemian – raz po prawej stronie, raz 
po lewej. Choć brak w wypowiedzi charakterystycznych fraz typu: 
w tle, z przodu, po lewej stronie, po prawej itp. oraz kolejności w opi-
sywaniu ilustracji, przekaz był jasny i sformułowany poprawnie. 
Wszystkie charakterystyczne elementy zostały zauważone przez 
pacjentkę. 

Badanie czytania 

Badanie składało się z pięciu części, w skład których wchodziło 
czytanie: 

a) liter, 
b) sylab, 
c) wyrazów, 
d) zdań, 
e) opowiadania. 

W ostatniej części zbadano umiejętność czytania ze zrozumieniem – 
pacjentce zostały zadane pytania po przeczytaniu fragmentu tekstu. 

Chora, pomimo podeszłego wieku, nadal czyta bez okularów. 
Nie widzi jedynie małych liter, większe odczytuje poprawnie. Czy-
tanie liter, sylab, wyrazów, zdań i opowiadania nie sprawiło jej 
trudności. 

Sprawność czytania ze zrozumieniem plasuje się na niższym 
poziomie. Badana po przeczytaniu na głos tekstu, nie udzieliła od-
powiedzi na pytania do niego. Nie pamiętała, co przeczytała. Jed-
nak po odczytaniu tekstu po raz drugi poradziła sobie zdecydowa-
nie lepiej. Udało jej się odpowiedzieć poprawnie na większość 
pytań. Zgłasza ona niejednokrotnie, że zapomina, co się do niej 
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mówiło i prosi o przypomnienie. Świadczy to o zaburzeniu u pa-
cjentki pamięci świeżej. Jak podkreślają Henri Petit, Herve Allain, 
Patrick Vermersch w swojej publikacji, u osób z tym schorzeniem 
pamięć świeża jest znaczniej zaburzona od pamięci dawnej, dlatego 
problem stanowi dla pacjentów nagłe przypominanie sobie okre-
ślonych rzeczy14. 

Badanie liczenia 

Badanie to składało się z dwóch części i dotyczyło: 
a) rozumienia nazw liczb i znaków matematycznych, 
b) wyboru prawidłowego wyniku, liczenia w pamięci, oblicza-

nia zadań z treścią w pamięci. 
Nie odnotowano żadnych problemów z wykonywaniem zadań 

matematycznych oraz z rozumieniem pojęć matematycznych. Pa-
cjentka bardzo sprawnie i bezbłędnie wykonywała polecenia, nie 
musiała się dłużej zastanawiać. 

Badanie pisania 

Próba ta dotyczyła pisania z pamięci oraz przepisywania liczb, 
znaków matematycznych, swojego imienia, liter, sylab, słów oraz 
zdań. Dodatkowo pacjentka została poproszona także o napisanie 
dowolnego krótkiego tekstu. 

W piśmie badanej widać lekkie objawy mikrografii, polegającej 
na zmniejszaniu liter i cyfr w trakcie pisania (nie jest ona jednak 
wzmożona). Kształt pisma jest zaburzony w wyniku drżenia ręki, 
ponieważ u pacjentki jest ono znacznie nasilone. Chora ma proble-
my z pisaniem, szybko się męczy mimo wolnego tempa pisania.  
Z powodu trudności badana zaprzestała czynności pisania, nie 
rozwiązuje obecnie nawet krzyżówek, gdyż podczas długotrwałego 
trzymania długopisu boli ją ręka. Próbki pisma chorej zostały 
przedstawione poniżej. 
________________ 

14 H. Petit, H. Allain, P. Vermersch, op. cit., s. 20. 
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Rys. 1. Próbka pisma chorej (źródło: zbiory własne) 

Terapia logopedyczna 

W wyniku postawionej diagnozy logopedycznej kolejnym eta-
pem jest wdrożenie planu terapeutycznego. U pacjentki można za-
obserwować podstawowe zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona 
wskazywane w literaturze. W związku z tym terapia mowy powin-
na dotyczyć przede wszystkim rehabilitacji głosu, regulacji odde-
chu, poprawy fonacji oraz sprawności narządów artykulacyjnych. 
Usprawnienie ruchomości artykulatorów, siły mięśni krtani, oddy-
chania, fonacji, prozodii, głośności mowy i precyzji artykulacyjnej 
przyczyni się do poprawy jakości mowy i jej zrozumienia. Nasilają-
ce się problemy z połykaniem także powinny zostać uwzględnione 
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podczas tworzenia programu terapeutycznego. Ćwiczenia logope-
dyczne należałoby wykonywać systematycznie przez długi okres – 
tylko takie postępowanie może przynieść jakiekolwiek rezultaty. 

Dotychczasowa terapia pacjentki trwała cztery miesiące, nie 
przynosząc oczekiwanych rezultatów. Sesja terapeutyczna odbywa-
ła się dwa razy w tygodniu i trwała 45 minut. Dodatkowo pacjentka 
każdego dnia samodzielnie wykonywała zalecone ćwiczenia.  
W planie terapeutycznym znalazły się ćwiczenia: prawidłowego 
połykania, oddechowe, usprawniające pracę narządów artykulacyj-
nych, fonacyjne, artykulacyjne oraz prozodii mowy. Dokładnego ich 
opisu dokonano poniżej. 

Ćwiczenia prawidłowego połykania 

Dysfagia jest częstym zaburzeniem w chorobie Parkinsona. Po-
lega ona na niemożności prawidłowego przełykania pokarmów  
i nasila się wraz z czasem trwania choroby. Nie zależy ona od wie-
ku pacjenta. W ostatnim stadium choroby Parkinsona leczenie far-
makologiczne dysfagii nie przynosi rezultatów, ponieważ proces 
neurodegradacji i niszczenie neuronów są nasilone. Pojawia się 
dodatkowo ślinotok, który jest wynikiem zaburzonych ruchów po-
łykania. Przyczynia się to do zwiększenia ryzyka zachłyśnięcia 
przez chorego. W tym wypadku należy włączyć ćwiczenia rehabili-
tacyjne dla chorych z dysfagią oraz bezwzględnie przestrzegać za-
sad bezpiecznego spożywania posiłków15. 

Chora ma wszystkie objawy opisane powyżej. W związku z tym 
wdrożono do terapii ćwiczenia polegające na unoszeniu przedniej  
i tylnej części języka przy otwartych ustach, wstrzymaniu oddechu 
na 5 sekund i powtarzaniu samogłoski a, wykonywaniu manewru 
Mendelsona, zastosowaniu wspomagających technik połykania, tj. 
pochylenie głowy w celu ułatwienia przejścia pokarmu do przeły-
________________ 

15 A. Potulska-Chromik, Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona, [w:] Mam 
chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via 
Medica, Gdańsk 2010, s. 72. 
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ku16. Chora otrzymała także wskazówki dotyczące bezpiecznego 
spożywania posiłków. W trakcie trwania terapii przestrzegała wszyst-
kich zasad. Z wywiadu wynikało, że dolegliwości nieznacznie się 
wycofały. 

Ćwiczenia oddechowe 

Stanowią one bardzo ważny wstęp do właściwej terapii mowy. 
Możemy je wykonywać jednocześnie z ćwiczeniami relaksacyjnymi. 
Prawidłowe oddychanie jest niezwykle ważne, ponieważ warunku-
je ono silny głos i dobrą wymowę. Ćwiczenia oddechowe w choro-
bie Parkinsona mają głównie na celu wydłużenie fazy wydechowej, 
a także powiększenie pojemności życiowej płuc, skorygowanie nie-
prawidłowego toru oddechowego, ułatwienie kontroli nad odde-
chem oraz poprawę koordynacji i napięcia mięśni oddechowych17 

Pacjentce zaproponowano ćwiczenie relaksacyjne – wygodnie 
siedzenie na fotelu z zamkniętymi oczami i spokojne pobieranie 
powietrza nosem i wydychanie ustami (powietrze ,,przemieszcza 
się” od ust aż do stóp). Wśród ćwiczeń oddechowych znalazły się 
m.in. dmuchanie przez słomkę do szklanki z wodą, zabawy z dmu-
chajką polegające na utrzymaniu piłeczki w powietrzu poprzez 
dostarczanie powietrza przez słomkę, liczenie na wydechu, ziewa-
nie przy opuszczonej żuchwie (język spoczywa w jamie ustnej) oraz 
wydech naśladujący chrapanie. Wszystkie z powyższych ćwiczeń 
pacjentka wykonywała poprawnie. 

Ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych 

Ćwiczenia wykonywane z chorą miały na celu zmniejszenie 
podwyższonego napięcia mięśni twarzy (odpowiedzialnych za mi-
________________ 

16 Ibidem. 
17 T. Lewicka, Diagnoza i terapia zaburzeń mowy pacjentów z chorobą Parkinsona, 

,,Logopeda” 2009, nr 1(7), s. 121. 
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mikę) oraz polepszenie sprawności narządów artykulacyjnych –  
w szczególności mięśni języka, policzków i warg, które są odpo-
wiedzialne za wyraźną mowę. Na ćwiczenia składało się m.in.:  
wysuwanie do przodu zaokrąglonych warg (robienie dziubka), wy-
mawianie samogłosek a, o, u, e w hiperpoprawny sposób, zakłada-
nie górnej wargi na dolną i odwrotnie, przygryzanie górnej wargi 
dolnymi zębami i odwrotnie, szerokie uśmiechy, wykonywanie na 
przemian dziubka i uśmiechu. Pacjentka ćwiczyła także wypycha-
nie policzków powietrzem i przenoszenie go z prawego do lewego 
policzka, unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego za gór-
nymi zębami, szybkie wysuwanie i chowanie języka do jamy ustnej, 
oblizywanie warg językiem, wykonywanie śmiesznych min i prze-
suwanie języka do kącików ust. 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych były dla pacjentki męczą-
ce. Szybko zniechęcała się, niekiedy odczuwając ból. W takiej sy-
tuacji zawsze przerywano ćwiczenia w celu uniknięcia dodatko-
wych urazów. 

Ćwiczenia fonacyjne 

Sztywność mięśni oraz hipokineza krtani w chorobie Parkinsona 
przyczyniają się do znacznego obniżenia jakości głosu. Staje się on 
monotonny, przypomina szept w przebiegu zapalenia krtani, a jego 
modulacja jest ograniczona. W związku z tym chory nie może uzy-
skać prawidłowej fonacji. Celem ćwiczeń fonacyjnych jest zatem 
skoordynowanie prawidłowego oddechu z fonacją, ustawienie  
głosu na odpowiednim poziomie, kontrola jego wysokości, usta-
lenie natężenia głosu oraz osiągnięcie prawidłowego rezonansu  
i prozodii18. 

Pacjentce zaproponowano następujące ćwiczenia: unoszenie za-
ciśniętych dłoni na wysokości klatki piersiowej oraz energiczne 
opuszczenie ich w dół z jednoczesną emisją głosek a, o, i, u, fonowa-
________________ 

18 T. Lewicka, A. Rodzeń, Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób z chorobą 
Parkinsona, Wydawnictwo Roche Polska, Warszawa 2013, s. 23. 
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nie samogłosek a, o, e, o, u, y, wykonywanie tzw. murmuranda na 
głosce m, podnoszenie i obniżanie głośności podczas wypowiadania 
dowolnych ciągów wyrazowych, samogłosek itp., wypowiadanie 
silnym głosem dźwięku ach!. 

Ćwiczenia artykulacyjne 

Zaburzenia artykulacji w chorobie Parkinsona pojawiają się 
stopniowo. W końcowej fazie znacznie utrudniają one mówienie. 
Chory zaczyna z czasem niewyraźnie wypowiadać zarówno samo-
głoski, jak i spółgłoski. Nieprawidłowo wymawiane są najczęściej 
głoski f i w (tj. wargowo–zębowe) oraz p, b, m (dwuwargowe). Przy-
czyną znacznych zniekształceń artykulacji przytoczonych spółgło-
sek jest wzmożone napięcie mięśniowe warg i języka19. Głównym 
celem ćwiczeń artykulacyjnych jest poprawa wyrazistości mowy. 

Wśród ćwiczeń zaproponowanych pacjentce znalazło się wy-
powiadanie jednosylabowych i wielosylabowych wyrazów oraz 
zdań prostych i złożonych, a także czytanie tekstów na głos. Wszyst-
kie ćwiczenia były wykonywane z hiperpoprawną wymową każdej 
głoski i wyraźną mimiką ust. 

Ćwiczenia prozodii mowy 

Choroba Parkinsona wpływa także niekorzystnie na melodyj-
ność i intonację wypowiedzi. W związku z tym pacjentce polecono 
wykonywanie ćwiczeń interpretacyjnych (aktorskich) – m.in. odczy-
tywanie tekstu z określonym nacechowaniem uczuciowym, a także 
odczytywanie wierszy z odpowiednią intonacją, wyrażanie uczuć  
z odpowiednią intonacją, zadawanie pytań oraz wypowiadanie 
wykrzyknień. 
________________ 

19 K. Gawęda, J. Łazewski, op. cit., s. 68. 
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Wnioski 

Zaburzenia mowy u pacjentki polegają przede wszystkim na 
zmianie barwy głosu i nieprawidłowej fonacji. Głos jest ochrypły  
i cichy, a tempo mówienia uległo zwolnieniu. Płynność mowy za-
burzają liczne pauzy występujące w mowie spontanicznej. Prozodia 
i rytm są nieprawidłowe – mowa staje się coraz bardziej monoton-
na. Precyzja artykulacyjna także uległa pogorszeniu – dostrzec 
można tzw. ,,zamazanie” artykulacji. Sprawność narządów artyku-
lacyjnych również się obniżyła. Objawy zaburzeń mowy spowodo-
wane są nieprawidłowym ruchem strun głosowych, zmęczeniem, 
podwyższonym napięciem mięśni krtani oraz osłabieniem ich ak-
tywności, a także wzmożeniem napięcia mięśniowego twarzy.  
W pełni odpowiadają one symptomom opisanym w literaturze do-
tyczącej mowy w chorobie Parkinsona20. Pozostałe obszary, które 
zostały poddane badaniu pozostają w normie. Pacjentka nie ma 
problemu z rozumieniem mowy, jednak coraz częściej trudność 
sprawia jej produkowanie mowy. 

Choroba Parkinsona jest specyficznym schorzeniem, które  
u każdego pacjenta przebiega w inny sposób. Zaprezentowany 
przypadek może stanowić egzemplifikację postępowania terapeu-
tycznego dla innych logopedów, ułatwiającą pracę z osobami z tego 
typu zaburzeniami mowy i komunikacji. Choć w zaawansowanym 
stadium choroby terapia logopedyczna nie przynosi już efektów, 
nie należy zaprzestać oddziaływań logopedycznych. Systematyczne 
ćwiczenia mogą podtrzymywać zaburzone funkcje i powodować 
opóźnienie progresji schorzenia. Choroba Parkinsona jest schorze-
niem postępującym, w związku z tym zadaniem terapeuty mowy 
jest zahamowanie jej rozwoju i niedopuszczenie do całkowitej utra-
ty mowy. Nigdy nie powinno się zostawiać pacjenta bez opieki lo-
gopedycznej, nawet jeśli znajduje się już w ostatnim stadium choro-

________________ 

20 A. Potulska-Chromik, Zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona, [w:] Mam cho-
robę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via 
Medica, Gdańsk 2010, s. 73–74. 



Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej 157 

by. Każde dodatkowe działanie bowiem przyczynia się do wydłu-
żenia czasu, w którym pacjent może posługiwać się mową i poro-
zumiewać dzięki temu z otoczeniem drogą werbalną. 
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1. Introduction 

Educational management is relatively a new term in the Czech 
pedagogy. The educational management is generally defined as  
a system of educational management in the country, covering the 
central macro management (at the level of the Ministry of Educa-
tion), the middle management levels (regional), and the manage-
ment at the local level (individual schools, boards of education, uni-
versity senates). The educational management, in a broader sense of 
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the word, includes all activities and institutions, which create or 
realize the educational politics. It concerns planning, organizing, 
financing, monitoring and evaluation of functioning of the different 
educational spheres. 

The term educational management in the strict sense means 
management of the concrete type of the school at a particular level 
(elementary school, high school and university). It designates sub-
jects (the director or dean of the school, the deputy director or vice 
dean, the rector of the university, the economist of the school etc.) 
who run the operation of the concrete school or educational institu-
tion, primarily in the sphere of educational process and programme 
planning, curriculum of the school, fields and modules of study, 
material, financial and human resources or relations of the school 
with other subjects (with parents or social partners). 

The educational management is also a field of study at the uni-
versities with economical, technical and humanistic specialization. 
The educational management and leadership, as a field of study, is 
also determined for further education of senior executives of indi-
vidual sections at the pedagogical institutions and schools of all 
types and levels. 

2. Leadership styles – management and leadership 

Since the beginning of the scientific research of economic organ-
izations (at the turn of the 19th and 20th century), the theme of their 
successfulness in the market economy is associated with the role 
and influence of the people at the top posts. The saying, that enter-
prises and institutions are so successful as are their senior execu-
tives, proved to be right. The schools (primarily the high schools 
and universities) in the Czech Republic began to operate in a market 
environment and this fact of course requires steady improvement of 
the educational management and leadership effectiveness1. 
________________ 

1 F. Heller, Leadership. In: A. Sorge, M. Warner, The IEBM Handbook of Organiza-
tional Behaviour, Thomson learning, London 2001. 
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The respective procedures, used for selection of suitable candi-
dates for the top posts at the universities and methods of their fur-
ther promotion in the framework of the schools, copy to a certain 
extent the results of considerations about the issues that contributed 
to the success of senior executives and their institutions. These con-
siderations, roughly since the second half of the 20th century, were 
associated with concepts of the “leadership” or creative manage-
ment and at the same time broaden out by the dimensions of the 
relation between the senior executive and his subordinated col-
leagues. It can be stated that some people consider the management 
and leadership identical, whilst the other consider these terms as 
mutually incompatible ones. Some of them consider one of these 
terms as a part of the other one. The theory and practical application 
of management and leadership methods and techniques now repre-
sent two basic approaches of work with concrete workers and work 
teams in organizations. 

Differences in Approach of Leaders and Managers 

Leader Manager 
Strives for change Prefers stability 
Is concentrated on leadership of people Is concentrated on management of work 
Has followers Has subordinates 
Realizes a vision Fulfils the targets 
Uses personal charisma Uses formal authority 
Appeals to the heart Appeals to the reason 
Accepts the risk Avoids the risk 
Looks for new ways Keeps to old ways 
Takes the blame rather on himself Directs responsibility on others 

Managers constitute the head and brain of a successful firm or 
institution. In their work they stress rationality and control and 
solve problems associated with the goals and accessible resources. 
Their work philosophy can be summarized to the following ques-
tion: what kind of problems should be necessarily solved and how 
to manage the results as well as possible so that employees could 



164 ALENA VALIŠOVA 

  

serve the company well? Their access to fulfilment of targets is for 
them rather a necessary duty than effectuation of their own needs. 
They are tied up with their firm, they prefer certainty and try to 
avoid any risks. 

Leaders do not have subordinates in the strict sense of the word. 
They oftentimes lead teams or working groups but they do not 
build their position on a formal authority. They keep to the rule, 
that issuing instructions does not inspire followers. They cannot do 
without a certain charisma when they try to acquire the trust of 
their subordinates. 

Some distinctive types of leadership styles, based on the differ-
ent approach to the subordinates, can also be found in the environ-
ment of universities: 

• Exploitative- authoritative style – gives workers minimal room 
for participation in the decision making process. It is focused 
on distribution of targets. It suppresses the motivation of 
workers and gives cause for concentration on minimal per-
formance. 

• Benevolently – authoritative – the leader sometimes lends his 
ear to the workers but makes decisions himself. The workers 
try to fulfil the required tasks. 

• Consultative style – the leader determines the goals to be 
achieved. Workers are allowed to influence certain decisions 
concerning the methods of work. This fact results in more fa-
vourable motivation climate and better relation between the 
workers and the leader. 

• Participative-group style – workers participate in the process 
of setting goals and distribution of the tasks right from the be-
ginning and are allowed to influence the methods used during 
the work. 

Further similar typologies are based on the same criteria (for ex-
ample the authoritative leadership style, the democratic style and 
the liberal style). The background of some other models shows 
more complicated criteria of assessment, For example the so called 
theory of managerial grid is based on the finding that the leadership 
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includes two independent dimensions: the interest in production 
and interest in people. Both these dimensions are represented in  
a different extent and variable combination at individual senior 
executives2. 

3. Personality of a Leader and his Authority 

A question used to be sometimes placed, whether being a suc-
cessful leader is an innate disposition or whether it is a personality 
prerequisite or whether an individual becomes a successful leader 
successively. “The basic tool” of every leader is undoubtedly he 
himself, his personality – not at all as a “hypothetical construct” or 
something given for ever and invariable but as a real “tool” which 
can be developed and improved to a certain extent in the course of 
life (in accordance with the needs of an individual – leader and his 
environment, followers and also with the broader society). At the 
same time it is evident and increasingly confirmed by the praxis 
that the personage of eminent leaders has something common, 
viewed as a structure of their motivation (the sphere of values, 
standards and the accented need of power) and performance (highly 
developed abilities, especially social, broadly structured knowledge 
and specific skills), as well as the display of behaviour, that com-
monly inspires and keeps the confidence of their followers. 

The authority of a leader, when speaking of its specified re-
sources, is among other things also interrelated with professional 
prerequisites, personality characteristics, interaction schemes in pro-
fessional environment, with situation behaviour of those involved 
and with the total social climate. The aforesaid prerequisites can be 
formulated in the so called typology of authority associated with 
the outlined division criteria, some of which are overlapping and 
are used as synonym. The following text shows the structure of the 
possible distinctions: 
________________ 

2 M. Tureckiova, Řízení a rozvoj lidí ve firmách (Management and development of 
people in the firms), Grada Publishing, Praha 2004. 
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Classification of the Authority Types and the Structure Criteria 

• Genetic 
natural authority (innate disposition) 
acquired authority 

• Social personal 
according to the social status positional 
functional 
real 
according to the behaviour consequences of the social environ-
ment 
imaginary 
formal 
according to the prestige 
informal 

• The viewpoint of the “bearer” in the historical development: 
parental authority, authority of the fittest, authority of elders, 
authority of monarchs, religious authority, official authority, 
scientific authority etc. 

The characteristics of individual types of authority: 

• Real and imaginary authority. 
Real authority – is based on the fact that subordinates respect 

the stipulated strategy, manifest the responsiveness to the given 
instructions, the activity of the groups is characterized by per-
sistance and cohesiveness also in the crisis situations. 

Imaginary authority – enables display of distrust of the subordi-
nates in the group, reluctance to cooperation, the bearer of authori-
ty, despite of the existing attributes of recognition, experiences lack 
of support of his colleagues in demanding situations. 

• Natural and acquired authority 
Natural authority – results from spontaneity, personality fea-

tures or professional skills of the bearer and can be emphasized by 
temperamentally dispositions. 
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Acquired authority – education and individual goal-oriented 
endeavour forms a part of it, it can be acquired in the course of  
a man’s activity and it is based on natural authority which can be 
sometime cultivated, corrected or restricted. 

• Personal, positional and functional authority. 
Personal authority – represents a natural influence arising from 

individual qualities, abilities and skills of an individual, from his 
personal input into the social situation. 

Positional authority – signifies a certain extent of influence ac-
quired by an individual thanks to his position in the organization 
system and represents to a certain extent the officially transferred 
influence. 

Functional authority – represents the influence based on the ex-
pected fulfilment of tasks and the quality of performance of a cer-
tain social role or function. 

• Formal and informal authority 
Formal authority – is a degree of influence arising from a certain 

position and the corresponding activity in the organizational hierar-
chy of an institution or enterprise irrespective of the concrete indi-
vidual and his personal qualities. 

Informal authority – is based on human and professional charac-
teristics of an individual having natural and spontaneous influence 
on other people. 

• Statutory, charismatic, professional and moral authority 
Statutory authority – used to be identified with formal or posi-

tional authority. 
Charismatic authority – results from the personality, its strength 

influences an exuded energy, healthy confidence, communicative 
skills, kindliness and tact. 

Professional authority – can be acquired by professional know-
ledge and skills. 

Moral authority – is cultivated by honest and responsible rela-
tion to oneself, to other people and to the world. 
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Problem for everybody is to find the right degree of interrela-
tions between the individual types of authorities when used in con-
crete situations – in professional and personal life. A challenge rep-
resents the emphasis on interrelations and balance between the 
adopted statutory, professional and personal (eventually charis-
matic) authority in relation to the existing conditions at the school 
and family. Somebody can be counted for a greater professional 
authority, someone else is respected from his human and moral side 
and somebody is respected only due to his statutory authority and 
the resulting power position. 

Authority of a teacher and its three resources 

• cognitive and branch dimension 
• social dimension 
• personality dimension 
The multi dimensional and multi disciplinary approach is im-

portant for clarification of the issues in relation to the leader author-
ity which takes into account the philosophical, sociological, psycho-
logical and pedagogical approaches in their synthesis. The charisma 
is possible to attract by warm and truthful relations to people, the 
statutory authority can be acquired by care about the entrusted 
sphere, the professional authority can be gained through profes-
sional knowledge and skills and the moral authority by respecting 
ethical values and standards of the society. It is well known that real 
positive authority should be systematically built for a long time 
however it can be lost very quickly3.  

Finally, a leading personality can be each of us whether as 
 a parent, teacher, head of a working or sports team or “only” as an 
educated, responsible and trustworthy citizen. Developing of habits 
necessary for leading personalities is in fact nothing else than a pro-
cess of thorough self-knowledge and assessment in relation to the 
asset of a man in the increasingly demanding and complex situa-
tions and activities. 
________________ 

3 A. Vališová, Authority in Education – Free Association with Authoritativeness?, 
“Littera Scripta”, 1/2016, volume 9., VŠTE, České Budějovice 2016. 
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4. Conclusion – how to effectively manage  
a working team? 

Every executive (as a manager or a leader) is forced to inform, 
make decisions, coordinate, encourage, punish, protect and repre-
sent in the course of management. The greater is his authority, the 
deeper is the regulation of peoples’ behaviour in his environment, 
anticipating the instructions of the executive. How can we define 
the principles of the correct management? The following recom-
mendations my be taken into account: 

• Count on the team work, pursue it and support it. 
• Acquire the technique of making right decisions and use it. 
• Base the facts on facts and not on emotions. 
• Before making key decisions listen to views of your col-

leagues. 
• The best way how to improve the quality of work or services 

is to ask the workers who perform the work and listen to 
them. 

• Strive for relations of mutual trust and respect between the 
workers. 

• When making decisions take into account the behaviour of 
95% of ordinary workers and not the minority of those, who 
slow down the work and cause problems (treat them quickly 
and resolutely). 

• Before assigning responsibility for a problem to someone, 
study carefully what exactly happened. 

• Avoid making decisions “from top to bottom” based on power 
whenever it is possible. 

• Encourage creativity even if it is connected with a certain risk. 
• Be tolerant to honourable mistakes 
• Create an open atmosphere that anticipates and enables  

a feedback. 
• Stipulate plans and goals in the framework of a team and pro-

pose how to achieve them. 
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5 listopada 2016 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego odbyło się II Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt. „Mutyzm 
w praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej”. 
Organizatorami drugiej edycji seminarium, podobnie jak i pierwszej, byli 
pracownicy i doktoranci Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii Uni-
wersytetu Łódzkiego. Zapoczątkowane w 2015 r. spotkania mają na celu 
propagowanie łódzkiej logopedii, która od wielu lat intensywnie rozwija 
się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem 
tegorocznej refleksji naukowej był mutyzm analizowany z punktu widze-
nia logopedii oraz dyscyplin pokrewnych: psychologii, pedagogiki oraz 
medycyny. Celem spotkania była wymiana obserwacji i wyników badań 
dotyczących mutyzmu, zapoznanie uczestników seminarium z najnow-
szymi doniesieniami naukowymi związanymi z omawianym zagadnie-
niem oraz prezentacja metod i technik pracy z pacjentem z mutyzmem 
wybiórczym. Spojrzenie na problem z perspektywy różnych dziedzin po-
zwoliło na sformułowanie cennych wniosków przydatnych w pracy tera-
peutycznej. Referaty wygłosili nauczyciele akademiccy reprezentujący 
różne ośrodki naukowe: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademię Ignatianum w Krakowie, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także doświadczeni 
praktycy z dziedziny logopedii, psychologii i pedagogiki zatrudnieni  
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w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz działający w łódzkim 
stowarzyszeniu ,,Usłyszeć ciszę, zrozumieć dziecko z mutyzmem wybiór-
czym”. Uczestnikami seminarium byli logopedzi, lekarze, nauczyciele 
wszystkich szczebli kształcenia ogólnego, psycholodzy, pedagodzy, stu-
denci logopedii na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim 
oraz słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady 
stały się okazją do naukowej dyskusji, a także do wymiany doświadczeń 
oraz kontaktów między ekspertami i słuchaczami. 

Seminarium logopedyczne uroczyście otworzyła prof. zw. dr hab. Jo-
anna Jabłkowska, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódz-
kiego. Zwróciła ona uwagę na aktualność i ważność poruszanej tematyki. 
Głos zabrała także prof. nadzw. dr hab. Irena Jaros, kierownik Katedry 
Dialektologii Polskiej i Logopedii, która powitała wszystkich zgromadzo-
nych gości i zachęciła do wspólnej refleksji naukowej. 

Pierwsze wystąpienie dotyczyło neurorozwojowych uwarunkowań 
mutyzmu. Prof. dr hab. Tadeusz Pietras wygłosił referat przygotowany 
razem z dr. Andrzejem Witusikiem, w którym przedstawił hipotezę neuro-
rozwojową. Jest to popularny paradygmat, według którego zaburzenia 
determinowane są przez stopień uszkodzenia ośrodkowego układu ner-
wowego. Określiwszy aktualny stan wiedzy medycznej, zaznaczył, że 
psychiatrzy nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, skutkiem uszkodze-
nia której struktury mózgowia jest mutyzm. Są jednak zgodni co do tego, 
że w przypadku mutyzmu istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodze-
nia ośrodkowego układu nerwowego w stopniu lekkim. Zaburzenie to 
może zwiększać także kilkukrotnie ryzyko ujawnienia się w przyszłości 
choroby afektywnej dwubiegunowej lub schizofrenii. Profesor Pietras pod-
jął także temat szeroko pojętej stygmatyzacji tego zaburzenia. Zgodnie  
z hipotezą neurorozwojową, czynniki występujące w okresie okołoporo-
dowym, które mogą uszkadzać mózgowie, powodują występowanie licz-
nych deficytów sfery poznawczej i intelektualnej. Prowadzi to do gorszego 
przystosowania społecznego, stygmatyzacji i – w konsekwencji – odrzuce-
nia przez grupę. Dzieci z mutyzmem są szczególnie narażone na taki pro-
ces. Mimo że przyczyny mutyzmu są niejednoznaczne, to na pewno jest on 
spowodowany udziałem zarówno czynnika biologicznego, środowiskowe-
go, jak i genetycznego. 

W wystąpieniu zatytułowanym „Zaburzone relacje w mutyzmie”  
dr Anna Skoczek przedstawiła charakterystykę dzieci z mutyzmem oraz 
kryteria diagnozowania mutyzmu wybiórczego. Osoby dotknięte tym 
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zaburzeniem unikają spotkań nie tylko z nieznajomymi, ale także z rówie-
śnikami. Nie lubią zmian, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, mają dobre 
relacje społeczne jedynie z członkami rodziny i zaprzyjaźnionymi rówie-
śnikami. Z badań wynika, że w 70% rodzin dziecka z mutyzmem jedno  
z rodziców przejawia symptomy fobii społecznej. W wyniku tego potomek 
obserwujący zachowania rodziców w trakcie różnych sytuacji społecznych 
poprzez naśladownictwo uczy się negatywnych zachowań, których nie 
nabyłby, funkcjonując w rodzinie bez problemów w sferze społecznej. 
Mutyzm wywołują współistniejące ze sobą czynniki: społeczne, psychiczne 
i biologiczne. Autorka ukazała zaburzone relacje w rodzinie, w której ro-
dzice zmuszają dziecko do mówienia za pomocą przekupstwa czy groźby. 
W rodzicach cały czas podświadomie tkwi pewna pretensja w stosunku do 
dziecka o to, że nie chce mówić, choć potrafi. Wystąpienie dodatkowo 
wzbogaciły przykłady z własnego doświadczenia autorki. Uczestnicy mieli 
okazję zobaczyć autentyczne ilustracje wykonane przez dzieci z muty-
zmem oraz zapoznać się z ich analizą. Mutyzm implikuje nieprawidło- 
we interakcje nie tylko między członkami rodziny, ale również między 
dorosłymi uczestnikami procesu wychowawczego, którymi są rodzice  
i nauczyciele. 

Kolejny referat, autorstwa dr Magdaleny Olempskiej-Wysockiej, zaty-
tułowany „Dziecko z mutyzmem wybiórczym wyzwaniem dla współcze-
snej szkoły” dotyczył m.in. przyczyn mutyzmu, zaliczonych do trzech 
grup czynników: predysponujących, przyspieszających oraz utrwalających. 
Dr Olempska-Wysocka poruszyła problem wczesnej diagnozy. Przedstawi-
ła przykłady, w których wzmacniany jest lęk przed mówieniem (m.in. brak 
spójności, wymuszanie kontaktu wzrokowego, nadmierną nadopiekuń-
czość, obniżanie ocen). Mutyzm może współwystępować z innymi zabu-
rzeniami takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia integracji sen-
sorycznej, zaburzenia mowy i języka, niepełnosprawność intelektualna, 
depresja, nieśmiałość. Referentka podjęła również kwestię tego, jak powin-
na wyglądać diagnoza i kto powinien jej dokonywać. Podkreśliła, że mu-
tyzm wybiórczy nie jest już postrzegany jako zaburzenie opozycyjno- 
-buntownicze. Konkluzję stanowiła refleksja o konieczności udzieleniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, efektem której powinno być orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedosto-
sowaniem społecznym. W końcowej części wystąpienia autorka wskazała 
miejsca, w których mogą szukać pomocy rodziny dzieci dotkniętych oma-
wianym zaburzeniem. 
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Referat pt. „Mutyzm a zaburzenia dysocjacyjne”, wygłoszony przez  
dr Karolinę Sykulską, poświęcony był roli mutyzmu w zaburzeniach dyso-
cjacyjnych, a szczególnie w dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości. Autorka 
omówiła różnice między mutyzmem selektywnym a dysocjacją tożsamości 
z odszczepieniem niemówiącego alter. Zaprezentowała także trudności 
diagnostyczno-terapeutyczne w leczeniu zdysocjowanego dziecka, które  
w systemie subosobowości ma zarówno alter posługujące się mową, jak  
i alter afoniczne. 

Z kolei mgr Katarzyna Wasiak i mgr Marcelina Nowicka podjęły temat 
zastosowania technik terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi 
z mutyzmem. Autorki scharakteryzowały mutyzm wybiórczy, odwołując 
się do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD-10. Przedstawiły także definicję terapii poznawczo-behawioralnej, 
która stała się głównym tematem ich wywodu. Z przytoczonych badań 
wynika, że terapia była rekomendowana jako najlepsza w leczeniu muty-
zmu wybiórczego. Badaczki podkreśliły fakt, że w doborze metod należy 
uwzględnić przede wszystkim wiek i poziom rozwoju dziecka, natomiast 
skuteczność psychoterapii zależy od dostosowania metody psychoterapii 
do poziomu funkcji poznawczych pacjenta. W drugiej części referentki 
zaprezentowały techniki, które mogą stosować terapeuci podczas pracy  
z dziećmi z mutyzmem. Wśród nich wymienić można m.in.: desensytyza-
cję, zarządzanie wzmocnieniami, wygaszanie bodźca, schaping, modelo-
wanie, techniki relaksacji, skalowanie, priming, zachęcanie, komfortową 
komunikację, psychoedukację czy ukierunkowanie poznawcze. 

Ostatnie wystąpienie, zatytułowane „Nasze doświadczenia w pracy  
z dziećmi z mutyzmem” dotyczyło osobistych doświadczeń referentek 
(mgr Agnieszki Szczepanek oraz mgr Agnieszki Stefańskiej) wyniesionych 
z pracy z dziećmi z mutyzmem. Autorki dokonały szczegółowego opisu 
prowadzonej przez nie grupy terapeutycznej w Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Kra-
kowie. Dokładnie przedstawiły, jak wygląda diagnoza i terapia dzieci  
z mutyzmem. Pierwszy etap diagnozy to indywidualne spotkania z rodzi-
cami, podczas których przeprowadzony jest autorski wywiad dotyczący 
przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, stanu zdro-
wia dziecka i rodziny, relacji społecznych, poziomu rozwoju, sytuacji ro-
dzinnej, wychowawczej, lęku społecznego oraz mutyzmu. Następnie pozy-
skane zostają dodatkowe źródła informacji o dziecku, w skład których 
wchodzą opinie/diagnozy o dziecku, informacje ustne od specjalistów oraz 
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kwestionariusz wypełniony przez wychowawcę grupy przedszkolnej. 
Kolejnym etapem są indywidualne spotkania z dzieckiem, na których po-
znaje się pacjenta (jego zainteresowania, poziom lęku itp.), buduje się bez-
pieczeństwo w kontakcie z terapeutą oraz zapoznaje go z nowym miej-
scem, jakim jest sala terapeutyczna. Fakultatywnym elementem diagnozy 
może być także badanie psychologiczne. Powyższe etapy stanowią pod-
stawę do zakwalifikowania dziecka do grupy terapeutycznej. W zaplano-
wanym programie terapeutycznym ustalone są cele terapii, zasady prowa-
dzenia grupy, metody pracy oraz ramy zajęć. W zaproponowanym planie 
nie występują sztywne scenariusze, w trakcie trwania terapii dobierane są 
konkretne zabawy podyktowane potrzebami i możliwościami dzie-
ci/uczestników danej grupy. 

W podsumowaniu seminarium, którego dokonała dr hab. Renata Mar-
ciniak-Firadza, podkreślono aktualność poruszanej tematyki oraz koniecz-
ność dalszych badań naukowych. Istnieje również potrzeba organizowania 
szkoleń, warsztatów dla logopedów, psychologów i pedagogów, a także 
potrzeba opracowania strategii postępowania terapeutycznego z dzieckiem 
z mutyzmem wybiórczym. Efekty terapeutyczne może przynieść terapia 
prowadzona we współpracy specjalistów z różnych dziedzin: medycyny, 
pedagogiki, psychologii i logopedii. Nie należy zapominać o roli nauczy-
cieli i rodziców. 
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Recenzja programu multimedialnego  
„Bambikowe logoprzygody”  

firmy edukacyjnej Moje Bambino1 

Na wydawniczym rynku logopedycznym dostępnych jest obecnie wie-
le pomocy przydatnych w terapii osób z zaburzeniami mowy. W ofercie są 
nie tylko książki i zestawy ćwiczeniowe, ale i liczne programy kompute-
rowe. Tych ostatnich używa się w gabinetach coraz częściej, ponieważ 
logopedzi posiadają większą wiedzę z zakresu technologii informacyjnej. 
Specjaliści dostrzegają pozytywny wpływ terapii prowadzonej z wykorzy-
staniem komputera na funkcje: wzrokową, słuchową, ruchową oraz proce-
sy intelektualne i wykonawcze pacjentów. Programy multimedialne akty-
wizują i mobilizują osoby uczestniczące w terapii do pracy2, a logopedzie 
pomagają zmniejszyć wysiłek głosowy, co jest bardzo istotne w tym zawo-
dzie. Poza tym rozbudzają zainteresowanie pacjentów utrwalanym mate-
riałem, pozwalają na wielokrotne powtarzanie ćwiczeń na zasadzie prób  
i błędów w spokojnym, dostosowanym do indywidualnych możliwości 
tempie i co ważne – w atrakcyjnej formie. Komputer nigdy jednak nie za-
stąpi terapii prowadzonej przez specjalistę, może jedynie uatrakcyjnić zaję-
cia, pomóc pacjentowi i terapeucie w systematycznych ćwiczeniach. 

Komputerowe programy logopedyczne przeznaczone dla dzieci muszą 
spełniać trzy kryteria: dydaktyczne, techniczne oraz funkcjonalne3. Przede 
________________ 

1 „Bambikowe logoprzygody” (199125), autor: M. Walkowiak. Moje Bambino  
Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, Łódź. 

2 S. Juszczyk, Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 2000, s. 69-90. 

3 Na podstawie J. Gruba, Technologia informacyjna w logopedii, Wydawnictwo 
Komlogo, Gliwice 2009. 
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wszystkim powinny realizować pewien etap terapii, dążyć do nauczenia 
dziecka danych umiejętności w określony sposób z uwzględnieniem zasa-
dy stopniowania trudności. Prezentowane w programie postępowanie 
metodyczne powinno być zgodne z etapami terapii logopedycznej. Ważne, 
aby towarzyszyła temu czytelna i przejrzysta forma przedstawienia infor-
macji, z kolorową szatą graficzną i animacjami. Użytkownik powinien 
otrzymać informacje o (ewentualnych) popełnianych błędach i mieć moż-
ność powtarzania ćwiczeń. Bardzo istotne są także pozytywne wzmocnie-
nia, które mają zachęcić dziecko do dalszej pracy. Również sposób obsługi 
programu winien być dostosowany do możliwości adresata. 

Program multimedialny „Bambikowe logoprzygody” wydany przez 
firmę edukacyjną Moje Bambino został przygotowany dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powstał, jak zaznacza autorka – Ma-
rzena Walkowiak, z myślą o logopedach, pedagogach i rodzicach „w celu 
stymulowania rozwoju mowy dziecka”. Składa się z pięciu części obejmu-
jących ćwiczenia: artykulacyjne, słuchowe, wymowy, wzbogacające słow-
nik, kompetencji językowych oraz z dodatku pt. „Warto tu zajrzeć”. 

Zastrzeżenia może budzić nazwa – ćwiczenia artykulacyjne, gdyż  
de facto w tej części nie zamieszczono ćwiczeń artykulacyjnych, tylko 

usprawniające pracę narządów mowy. Ćwiczenia artykulacyjne to takie, 
których celem jest utrwalanie wywołanej głoski w sylabach, wyrazach, 
wyrażeniach. Autorka przygotowała 20 propozycji ćwiczeń języka i warg. 
Zadaniem dziecka korzystającego z programu jest naśladowanie prezen-
towanego podczas nagrania sposobu ich wykonywania. Niestety nie 
wszystkie dzieci realizujące ćwiczenia na zamieszczonych nagraniach wy-
konują je prawidłowo, a to one powinny stanowić wzór, punkt odniesienia 
dla użytkowników, gdyż ćwiczenia poprzedzone są poleceniem: „Patrz 
uważnie, co robi dziecko i spróbuj je naśladować”. Niewątpliwą zaletą tej 
części programu jest możliwość wyboru czasu trwania wykonywanego 
ćwiczenia, do wyboru są trzy opcje: 20, 40, 60 sekund. 

Nie do końca właściwe jest też użycie nazwy – kompetencje językowe, 
na określenie ćwiczeń zawartych w tej części. Na kompetencję językową 
składa się bowiem zarówno kompetencja fonetyczno-fonologiczna, leksy-
kalna, jak i syntaktyczno-morfologiczna. Wszystkie próby zawarte w pro-
gramie wchodzą zatem w zakres kompetencji językowej. W przypadku 
ćwiczeń znajdujących się w tej części właściwsze (zgodne z jej zawartością) 
byłoby posłużenie się nazwą „Poprawność gramatyczna i logiczna wypo-
wiedzi. Zdolności narracyjne”. Same ćwiczenia są interesujące i stanowią 
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ciekawą propozycję kształtowania umiejętności dziecka w zakresie grama-
tyki, leksyki, tworzenia dłuższych wypowiedzi oraz rozwijania myślenia. 
Zadania, w których dzieci wyszukują i poprawiają błędy logiczne i grama-
tyczne w zdaniach oraz opisują ilustracje i uzupełniają teksty opowiadań 
wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej, korzystnie wpływają na 
rozwój kompetencji morfologiczno-syntaktycznej. 

Interesujące i zasługujące na rekomendację są ćwiczenia zawarte  
w części – wzbogacanie słownictwa. Zadaniem dzieci jest tworzenie słów  
o przeciwnym znaczeniu, określanie cech różnych przedmiotów, a także 
próba interpretacji przysłów. Dzieci nie tylko poznają treść przysłów, ale 
uczą się ich znaczeń. Ćwiczenia sprzyjają twórczemu myśleniu, rozwijają 
wyobraźnię i kreatywność, pomagają w odkrywaniu znaczenia metafory  
w języku. 

Godne polecenia są także ćwiczenia słuchowe. Składają się na nie: ćwi-
czenia różnicowania natężenia, częstotliwości, czasu trwania i tempa 
dźwięków niewerbalnych, ćwiczenia pamięci słuchowej, słuchu fonema-
tycznego, określenia nagłosu i wygłosu wyrazów, wyszukiwanie rymują-
cych się wyrazów. Co istotne, prezentowane zadania można wykorzystać 
zarówno w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, jak  
i w przypadkach dzieci, które nie mają zaburzeń mowy, po to, by doskona-
lić prawidłowo rozwijające się umiejętności językowe. Zaletą tej części 
programu jest także możliwość wyboru stopnia trudności ćwiczeń, gdyż są 
łatwiejsze i trudniejsze wersje do wyboru. 

„Wymowa” to część pomocna w utrwalaniu prawidłowej realizacji 
wybranych fonemów. Znalazły się tutaj ćwiczenia przydatne w uspraw-
nianiu artykulacji głosek „sz” „ż”, „cz”, „dż” oraz głoski „r”. Program 
stwarza możliwości utrwalania głoski w izolacji, sylabach, wyrazach, wy-
rażeniach oraz w zdaniach. Niestety dobór wyrazów do ćwiczeń budzi 
pewne zastrzeżenia. W metodyce postępowania logopedycznego podkre-
śla się, aby podczas wstępnego etapu ćwiczeń utrwalających realizację 
danego fonemu w wyrazie nie wprowadzać przykładów, zawierających 
jednocześnie głoskę, nad którą pracujemy oraz tę, którą dziecko posługi-
wało się dotychczas. W przypadkach głosek „sz”, „ż”, „cz”, „dż” dzieci 
często zastępują je łatwiejszymi dla nich głoskami szeregu ciszącego i sy-
czącego. W początkowej fazie terapii, a więc na etapie wyrazu, nie jest 
wskazane tzw. „łączenie głosek trzech szeregów”, z którym w prezento-
wanym materiale mamy do czynienia. Wśród wyrazów utrwalających 
głoskę „cz” w śródgłosie znalazły się następujące przykłady: [cielaczek, 
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znaczek, smoczek], a dla głoski „ż”, także ćwiczonej w śródgłosie, wyrazy: 
[rycerze, nożyce, strażak, księżyc]. Zapomniano tu o zasadzie stopniowa-
nia trudności. Oczywiście także tego typu wyrazy powinny być wprowa-
dzone podczas terapii, ale dopiero na etapie różnicowania nowo opano-
wanej głoski z innymi głoskami, np. tymi o podobnym brzmieniu. 

W części zatytułowanej „Warto tu zajrzeć” przedstawiono podstawo-
we informacje dotyczące prawidłowego rozwoju mowy dziecka, opisano 
najczęściej występujące wady wymowy u dzieci, a także zamieszczono 
informacje, w jaki sposób utrwalać umiejętności, które dziecko nabywa 
podczas korzystania z programu. Znalazły się tutaj kolorowanki oraz dy-
plomy dla dzieci uczestniczących w ćwiczeniach. Część ta stanowi dosko-
nały przykład promowania podstaw wiedzy logopedycznej wśród peda-
gogów oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
a więc wpisuje się w założenia profilaktyki logopedycznej. 

W zestawie znajduje się także zeszyt umożliwiający zapis postępów 
dziecka. Przy każdym ćwiczeniu można wpisać datę i ocenę sposobu jego 
wykonania. Kolor zielony oznacza, że ćwiczenie zostało wykonane prawi-
dłowo, kolor żółty, że nie jest jeszcze w pełni opanowane, ale widoczny jest 
wyraźny postęp. Koloru niebieskiego lub różowego (do wyboru) używa się 
na oznaczenie ćwiczeń, które sprawiają dziecku trudność i wymagają  
pracy. 

Komentarza wymaga informacja na temat zastosowania programu, 
który w zamyśle ma być pomocny „podczas terapii prowadzonej przez 
logopedę lub pedagoga” oraz „w domu przez rodziców dzieci”. Z pewno-
ścią w całości program może służyć logopedom, a także rodzicom dzieci 
objętych terapią logopedyczną. Tym ostatnim pod warunkiem, że to logo-

peda podpowie, z których części programu korzystać i w jakiej kolejności. 
W pracy pedagoga znajdą zastosowanie: ćwiczenia słuchowe, słownikowe, 
a także te, określone jako kompetencje językowe. Ćwiczenia artykulacyjne  
i wymowy są do wykorzystania w trakcie terapii prowadzonej przez peda-
goga tylko po konsultacji z logopedą. O doborze ćwiczeń usprawniających 
pracę narządów artykulacyjnych decyduje logopeda. W zestawie znajdują 
się zadania, które nie są wskazane dla pewnej grupy dzieci, np. tych mają-
cych tendencje do artykulacji międzyzębowej. W terapii istotny jest także 
dobór głosek do ćwiczeń oraz etap postępowania terapeutycznego. Ważne 
jest, czy utrwalamy głoskę w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, czy jesteśmy 
na etapie utrwalania głoski w sylabach, czy też w wyrazach, a może już  
w dłuższych wypowiedziach. Wyraźnie należy zaznaczyć, że z ćwiczeń 
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utrwalających prawidłową wymowę mogą korzystać dzieci, u których 

logopeda już wywołał głoskę. Wielokrotne powtarzanie wadliwie realizo-
wanego fonemu doprowadzi wyłącznie do utrwalenia nieprawidłowości. 

Dobrym pomysłem jest wykorzystanie bohatera przewodniego pro-
gramu, w postaci sympatycznego Smoka Bambika towarzyszącego dzie-
ciom podczas poszczególnych części medialnej zabawy. Sam program jest 
prosty w obsłudze, mogą korzystać z niego logopedzi i pedagodzy w swo-
ich gabinetach oraz rodzice w domach. Do skorzystania z programu prze-
konuje również kolorowa i ciekawa szata graficzna oraz dźwiękowa.  
W programie zastosowany został system motywacyjny jednolity dla 
wszystkich zadań – odpowiednie sygnały dźwiękowe informują dziecko  
o poprawności wykonania zadania. 

Podsumowując, program może stanowić pomoc w stymulowaniu roz-
woju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, może też 
być wykorzystany przy wspomaganiu terapii logopedycznej prowadzonej 
przez logopedę (przy uwzględnieniu przedstawionych wcześniej uwag). 
Należy jednak pamiętać, że żaden nawet najlepszy program nie zastąpi 
terapii zaplanowanej i realizowanej przez specjalistę (jeżeli istnieje jej ko-
nieczność). Istotny jest także czas oraz uwaga, jakie rodzice poświęcają 
swoim dzieciom, zatem stymulacja rozwoju językowego przy użyciu pro-
gramu powinna odbywać się zawsze przy współudziale i obecności osób 
dorosłych. 
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