
Materiały z konferencji 

„Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym 

Diagnoza, terapia, edukacja, wychowanie” 

z dnia 15.01.2018 roku 

 

Logopedia wobec zaburzeń rozwoju mowy 

za prof. Grabiasem: 

„Mowa to zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek, poznając rzeczywistość 

 i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego.” 

 

Zaburzenia mowy – „aspekt komunikacji zdeterminowany dysfunkcjami biologicznymi lub psychicznymi 

jednostki”. 

Logopedyczna Klasyfikacja Zaburzeń Mowy 

prof. S. Grabiasa 

1. Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami percepcyjnymi (procedura 

logopedyczna – budowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej, usprawnianie realizacyjne 

jest procedurą wtórną): 

 głuchota i niedosłuch- kompetencje nie wykształcają się w ogóle lub wykształcają się w stopniu 

niewystarczającym do prawidłowej realizacji wypowiedzi w związku z niewłaściwie 

funkcjonującym słuchem fizycznym; 

 alalia - kompetencje nie wykształcają się w ogóle lub wykształcają się w stopniu niewystarczającym 

do prawidłowej realizacji wypowiedzi w związku niewłaściwie funkcjonującym słuchem 

fonemowym. Objawia się opóźnieniem w rozwoju mowy; 

 dyslalia – niedokształcona jest struktura fonologiczna języka prowadząca do zaburzeń wymowy; 

 oligofazja- kompetencje nie wykształcają się w ogóle lub wykształcają się w stopniu 

niewystarczającym do prawidłowej interpretacji świata i prawidłowej realizacji wypowiedzi 

w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej; 

 autyzm, zespół Aspergera - kompetencje nie wykształcają się w ogóle lub wykształcają się swoiście 

w wyniku wielorakich uszkodzeń mózgu (metabolizmu komórkowego i w związku z tym 

neuroprzewodnictwa; mikrouszkodzeń, zmian struktury); 

 padaczki dziecięce - wynik zaburzeń przewodzenia bioelektrycznego w mózgu. Może prowadzić do 

opóźnienia w rozwoju mowy lub zanikania wcześniej zdobytych sprawności. 

 

2. Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedostatecznym wykształceniem sprawności realizacyjnych 

przy zdobytych kompetencjach (procedura logopedyczna – usprawnianie realizacji różnych poziomów 

systemu komunikacyjnego): 

 dysglosja- zaburzenia artykulacyjne w związku z wrodzonymi lub nabytymi anomaliami w budowie 

narządów mowy: 

- krótkie wędzidełko (ankyloglosja) 

- wady zgryzu 

- rozszczep podniebienia i wargi górnej 

- usuniecie krtani 

 giełkot- wzmożone i nieregularne tempo realizacji ciągu fonicznego, w wyniku zaburzeń centralnego 

planowania wypowiedzi; 

 jąkanie- jest wynikiem wielorakich przyczyn natury organicznej, wzmacnianych lękiem przed 

mówieniem (…); 

 dyzartria- związana jest z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Ujawnia 

się w postaci zaburzeń oddychania, fonacji i artykulacji. Najczęściej występuje z MPD. 

 



3. Zaburzenia związane z rozpadem kompetencji językowej i komunikacyjnej (procedura logopedyczna – 

stabilizowanie rozpadu, odbudowanie wszystkich typów kompetencji i usprawnienie realizacji): 

 afazja- zaburzenia wynikające z uszkodzeń korowych ośrodków mowy zlokalizowanych w lewej 

półkuli mózgu. Ujawniają się w postaci pełnego lub częściowego rozpadu wszystkich typów 

kompetencji (afazja sensoryczna) lub zaburzeń sprawności realizacyjnych (afazja motoryczna); 

 prognozja- wynik uszkodzeń prawej półkuli, rozpad systemu semantycznego; 

 schizofazja- wynik schizofrenii, ujawnia się w postaci niespójnych wypowiedzi językowych; 

 demencja – jako wynik zamierania neuronów i układów synaptycznych. 

 

Kiedy do logopedy 

2 r.ż, dziecko: 

 unika kontaktu wzrokowego – nie patrzy w oczy lub robi to rzadko 

 nie reaguje na imię, pomimo, że słyszy 

 unika kontaktu fizycznego 

 nie pokazuje rodzicowi przedmiotu swojego zainteresowania 

 nie łączy dwóch wyrazów 

 nie odpowiada na proste pytania 

 nie mówi lub ma bardzo ograniczony zasób dźwięków 

 produkuje dźwięki niezrozumiałych dla otoczenia 

 nie mówi i nie rekompensuje sobie braku mowy np. za pomocą gestów 

 nie wskazuje palcem 

 brak wspólnego pola uwagi 

 nie dąży do podzielenia się z nami „radością” z poznawania świata 

 nie rozumie poleceń 

 podczas wypowiadania głosek wysuwa język miedzy zęby/słyszalny jest nieprzyjemny „świst”, 

układa usta, język asymetrycznie 

 ma trudność z odgryzaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem pokarmów 

 niechętnie je, niechętnie dotyka produkty spożywcze 

 nadmiernie ślini się 

 ma otwartą buzię, nieprawidłowy tor oddychania 

 mówi przez nos, ma chrypę 

 nie interesuje się zabawkami 

 nie naśladuje w zabawie 

 zabawa ograniczona ilościowo (np. tylko autami/klockami) i jakościowo (trzymanie się schematów 

w zabawie) 

 uporczywie przygląda się przedmiotom, manipuluje nimi przed oczami 

 podejmuje zabawy na bardzo krótko, szybka utrata zainteresowania 

 nie podejmuje propozycji rodzic 

3 r.ż: 

wyżej wymienione niepokojące objawy, oraz: 

 komunikuje się tylko kilkoma, kilkunastoma wyrazami 

 posługuje się w większości wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi 

 nie rozumie bądź nie zawsze rozumie polecenia 

 jest rozumiane tylko przez osoby z najbliższego otoczenia 

 mówi w swoim języku 

 język między zębami przy wymawianiu głosek t, d, n, l, ś, ź, ć, dź 

 niepłynność mówienia 

 

 

 



4 r.ż, 5 r.ż 

wyżej wymienione niepokojące objawy oraz zamiana głosek: 

 f, w = p, b, h  

 k, g=t, d 

 s, z, c, dz = ś, ź, ć, dź 

 r = j/l 

 c, dz = s, z  

 ubezdźwięcznianie głosek b = p, w = f itd. np. woda → fota, zegar → sekar 

6 r.ż 

wyżej wymienione niepokojące objawy oraz zamiana głosek: 

 sz, rz, cz, dż = s, z, c, dz  

 r = j/ l /  

 gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek sz, rz, cz, dż 

 przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy 

 

Bibliografia: 
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Dyer L. „Mowa dziecka”, Warszawa 2006 

Grabias S., Kurkowski M. „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy”, Lublin 2014 

 

 

mgr Monika Marcińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsekwencje zaburzeń rozwoju mowy 

Zaburzenia rozwoju mowy (ZRM) to nieprawidłowości ilościowe i jakościowe dotykające ekspresji 

(produkcji, mowy czynnej), percepcji (odbioru, mowy biernej) oraz sfery komunikacyjnej (umiejętności 

skutecznego nadawania komuniku). Nie jest to problem jedynie logopedyczny i wymaga intensywnego 

wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, rodziców. 

Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy często prezentują towarzyszące trudności rozwojowe natury 

biologicznej. Są to między innymi trudności w obrębie regulowania uwagi, modulacji, deficyty w zakresie 

planowania motorycznego, przetwarzania sekwencji, labilności emocjonalnej. 

Zaburzenia rozwoju mowy powodują trudności także w innych sferach rozwoju. Włączenie zaplanowanej 

interwencji i stworzenie sprzyjającego środowiska może w dużej mierze zapobiegać tworzeniu się wtórnych 

zaburzeń rozwoju. 

Ciągłe trudności z nadawaniem komunikatu i spełnianiem swoich potrzeb będą prowadziły do 

emocjonalnych konsekwencji ZRM, drażliwości, labilności, a w następnej kolejności  do spadku motywacji 

do ćwiczeń logopedycznych i kontaktów rówieśniczych. 

ZRM znacznie ograniczając możliwość pełnego uczestnictwa w życiu grupy, przyczyniają się do wycofania, 

napiętnowania dziecka, zmniejszania wymagań, co powoduje deficyty w rozwoju społecznym dziecka. 

Pojawiają się także deficyty w zakresie rozwoju funkcji zabawy. Po 3 roku życia mowa zaczyna być 

dominującym aspektem zabaw, reguluje fabułę, pozwala komplikować skrypty zabaw, łączyć je w nowe 

całości, trenować role. Trudności, jakie w zabawie napotyka przedszkolak z ZRM najczęściej prowadzą do 

wycofania lub zachowań agresywnych. 

Również w sferze rozwoju poznawczego wyraźne są skutki ZRM. Dziecko nie zadaje pytań, nie różnicuje 

treści. Jego myślenie ma szanse rozwijać się tylko na poziomie konkretu. Nasi podopieczni zaczynają 

uzależniać się od podpowiedzi. Dlatego szczególnie ważne jest wprowadzenie odpowiednich środków 

zaradczych i dostarczenie dziecku możliwości komunikacyjnych. 

U dzieci z ZRM należy wcześniej rozpocząć starania o uzyskanie gotowości szkolnej, ponieważ funkcje 

poznawcze, motoryczne, rozwój emocjonalny, motywacyjny  i społeczny, wymaga więcej wsparcia niż 

u dzieci z typowo przebiegającym rozwojem, wdrożenia specjalistycznych oddziaływań. 

Trudności jakie napotykają przedszkolaki z ZRM mogą prowadzić do pojawiania się różnego typu 

zachowań niepożądanych, czyli takich, które utrudniają dziecku nabywanie umiejętności, dezorganizują 

pracę dziecka i grupy, utrudniają nawiązywanie relacji. Jako specjaliści i opiekunowie, musimy wspierać 

naszych podopiecznych przez zaplanowane eliminowanie barier w uczeniu się, poprzez organizację 

środowiska, wzmacnianie pozytywnych zachowań, uczenie spełniania potrzeb w akceptowany społecznie 

sposób. Organizując wsparcie należy pamiętać o zasadzie stopniowania trudności, działania na sukcesie, 

zadbać o generalizowanie umiejętności na różne okoliczności, osoby, przedmioty.  Należy zadbać 

o czytelność środowiska, dostarczyć dziecku narzędzia do nadawania komunikatu. Kształtować 

umiejętności, uczyć planowania, zachowań alternatywnych, wykorzystywać kod wizualny.  

Aby skutecznie i właściwie przeciwdziałać zachowaniom niepożądanym, należy dokonać analizy ich 

funkcji, co pozwoli na wdrożenie adekwatnych środków zaradczych. 

 

mgr Aneta Kowalik, mgr Joanna Turek 



Akty prawne regulujące kwestie związane z udzielaniem pomocy dzieciom z zburzeniami rozwoju 

mowy: 

 Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 

1591) 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 

poz. 199)  

 

oraz 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz. U. 2017 poz. 1647) 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 

1743) 

 

 

POMOC DZIECIOM Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY 

                                            

                                               korzystanie jest dobrowolne i nieodpłatne   

                                                              pomocy udzielają: nauczyciele i specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) 

                                                                 

                                                               

                                                              pomoc jest realizowana w bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć specjalistycznych (korekcyjno –  

                                                               kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, innych o charakterze  

                                                               terapeutycznym),  zajęć rozwijających uzdolnienia, porad i konsul 

 realizację koordynuje dyrektor przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE 

Pomoc 

psychologiczno- 

pedagogiczna 



Celem udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

 wspieranie potencjału rozwojowego dziecka 

 stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola 

 stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w środowisku społecznym 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w polega na: 

 rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

 rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wpływających na jego 

funkcjonowanie w przedszkolu 

 rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

realizację koordynuje dyrektor przedszkola  

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           

dla dziecka niepełnosprawnego                                                                                                                      realizację koordynuje zespół opracowujący  

                                                                                                                                                                        Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny  

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                             specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu       

                                                                                          

                                                                                                         rodzaj zajęć uzależniony od potrzeb dziecka, na bieżąco do nich dostosowywany 

 

                                                                                          zajęcia realizowane w publicznych i niepublicznych placówkach, przy których działają Zespoły WWRD 

 

koordynuje dyrektor zespołu WWRD 

 

 

 

 

 

 

mgr Kamila Kremer-Mikruta 
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ZESPÓŁ WCZESNEGO 

WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA 

Opinia o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 



 

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych jako zapobieganie zachowaniom 

niepożądanym 

Zachowania niepożądane to takie, które są niefunkcjonalne dla dziecka. Są to nie tylko zachowania 

agresywne lub takie, które dezorganizują pracę w grupie, ale także te, które przeszkadzają samemu dziecku 

w nabywaniu umiejętności, nawiązywaniu relacji, efektywnemu wykonywaniu czynności lub są 

nieadekwatne do wieku dziecka. Są to zachowania, które pojawiają się „po coś”, głównie dlatego, że 

dziecko nie potrafi inaczej osiągnąć spełnienia potrzeby, środowisko jest niesprzyjające lub też wzmacnia 

niefunkcjonalne sposoby zachowania.  

Przeciwdziałając zachowaniom niepożądanym będziemy przede wszystkim organizować środowisko i uczyć 

- dawać umiejętności. Aby dobrze zaplanować proces uczenia, wybrać adekwatne do potrzeb priorytetowe 

cele uczenia, należy dokonać analizy zachowania. Zdiagnozować co w środowisku sprzyja pojawieniu się 

zachowania, co powoduje, że zachowanie się utrzymuje oraz jaka może być alternatywna, funkcjonalna 

i akceptowana społecznie forma zachowania, która pozwoli dziecku na spełnienie potrzeby. Z biegiem 

rozwoju potrzeby dziecka komplikują się, ale do najważniejszych kategorii potrzeb należą: pozyskanie 

uwagi, unikanie wymagań, unikanie lub uzyskanie stymulacji sensorycznej.  

Tak samo, jak wzmacnianie pozytywnych zachowań (czyli to co dzieje się po zachowaniu), ważne będzie 

stwarzanie odpowiednich warunków- to co zachowanie poprzedza. U dzieci z ZRM najważniejszymi 

formami wspomagania środowiska (w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka, wyników analizy 

zachowania) są:  

 uczenie komunikacji,  

 wykorzystywanie komunikacji wspomagającej,  

 kształtowanie umiejętności, zgodnie z zasadą stopniowania trudności i działania na sukcesie dziecka, 

 planowanie, wykorzystywanie planów obrazkowych dnia, aktywności, 

 działanie na kodzie wizualnym- obrazki, gesty, etykiety, 

 skuteczne wydawanie poleceń (dbanie o to, aby dziecko zarejestrowało, zrozumiało, utrzymało 

w pamięci, wykonało), 

 uczenie skryptów zabaw, 

 zaplanowane wycofywanie podpowiedzi, stosowanie podpowiedzi adekwatnych do potrzeb, 

 uczenie samodzielności w funkcjonowaniu, 

 generalizowanie i różnicowanie nabytych umiejętności. 

 

Wskazane jest wspomaganie ekspresji dziecka. Mitem jest, że umożliwienie pozawerbalnego 

komunikowania potrzeb hamuje rozwój mowy. Danie dziecku narzędzia do rozwoju społecznego, 

emocjonalnego i poznawczego pozwala nam utrzymać wysoką motywację do komunikacji, ćwiczeń 

logopedycznych, uczestnictwa w życiu grupy, rozwijania funkcji zabawy, aktywności w trakcie zajęć 

zorganizowanych. Z biegiem czasu, pozwoli także na zwiększenie wymagań komunikacyjnych, rozwijania 

mowy. Jest też sprawnym narzędziem zmiany zachowania- pozwala prosić o spełnienie potrzeby poprzez 

ustanowiony i akceptowany społecznie komunikat (np. pomóż mi rozwiązać konflikt z rówieśnikiem), 

zamiast poprzez zachowanie (rzucam przedmiotem w rówieśnika, wtedy się pojawisz). 

Jeśli zachowania niepożądane są już utrwalone lub trudno nam całkiem zapanować nad środowiskiem, 

możemy wprowadzić dodatkowy system motywowania w postaci systemu punktowego, kontraktów. Należy 

to robić w sposób zgodny z wypracowanymi przez stosowaną analizę zachowania modelami (wykorzystując 

wzmocnienia- nagrody, rezygnując z kar, np. czarnych chmurek, smutnych buź). Zawsze należy pamiętać 

o sile wzmocnienia społecznego- pochwalenia za zachowanie zgodne z ustaleniami. Dzieci z ZRM mają 



dużą potrzebę akceptacji społecznej, będzie to dla nich szczególnie ważne w kontekście częstych 

niepowodzeń na gruncie społecznym związanych z zaburzeniami ekspresji i percepcji mowy.  

Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i specjaliści współpracowali ze sobą. Pozwoli to na wypracowywanie 

adekwatnych umiejętności, ciągłe ustalanie wymagań komunikacyjnych w związku z rosnącymi 

umiejętnościami dziecka, właściwe stopniowanie trudności, wzmacnianie zachowań pożądanych 

i funkcjonalnych. 

mgr Aneta Kowalik, mgr Joanna Turek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Hanen Program -  
Opiera  się na założeniu, że dzieci najlepiej uczą się (komunikować) w znanym i przyjaznym środowisku 

poprzez naturalne, codzienne aktywności i konwersacje, a rodzice i nauczyciele mogą najlepiej wspomagać 

rozwój językowy dziecka, jeśli wiedzą, jak robić to efektywnie. Poprzez programy Hanen rodzice 

i opiekunowie uczą się, jak reagować na zachowania dziecka oraz jak dostarczać mu odpowiedniej 

stymulacji językowej w zależności od jego etapu rozwoju.  

Podstawowym celem organizacji jest rozwijanie i upowszechnianie programów macierzystych  

 
 

 
i szkoleń dla rodziców, opiekunów oraz specjalistów wczesnej interwencji, zajmujących się głównie dziećmi 

z opóźnionym rozwojem mowy oraz z szeroko pojętymi zaburzeniami komunikacji językowej. 

Tematyka warsztatów koncentruje się na identyfikacji 4 stylów porozumiewania się dzieci oraz określeniu 

ról, jakie nauczyciele pełnią podczas codziennych aktywności i interakcji z podopiecznymi oraz wzajemnie 

na siebie oddziaływają. 

 

STYLE KONWERSACYJNE DZIECI 

DZIECKO „OSOBNE” – jest bardzo samodzielne, chętnie poznaje otoczenie i dobrze radzi sobie z nowymi 

wyzwaniami oraz sytuacjami, zwykle nie szuka relacji z dorosłym i  często nie odpowiada na inicjatywę 

dorosłego, a przez to sprawia wrażenie, że nie potrzebuje takich interakcji. 

 

DZIECKO BIERNE – spontanicznie nie podejmuje żadnych aktywności i nie odpowiada na inicjowanie 

kontaktu przez dorosłego czy na proponowane zabawy, często znajduje się na uboczu, nie nawiązując 

kontaktu wzrokowego i sprawiając wrażenie obojętnego na otoczenie. 

 

DZIECKO WYCOFANE – również często stoi z boku, przyjmując bezpieczną pozycję obserwatora, zwykle 

wycofuje się z interakcji z dziećmi i dorosłymi, szczególnie źle znosi sytuacje nowe i nieznane, potrzebuje 

dużo motywacji, zewnętrznej, aby się zaangażować w jakieś działanie. 

  

DZIECKO TOWARZYSKIE – świetnie radzi sobie w kontaktach społecznych, z nawiązywaniem, jak 

i podtrzymywaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Chętnie 

inicjuje rozmowę z innymi oraz zaprasza ich do wspólnych działań i zabawy. Dla partnerów interakcji to 

zwykle sytuacja bardzo komfortowa, dlatego dzieci takie są postrzegane przez nauczycieli jako idealne 

przedszkolaki. 

 

 



STYLE NAUCZYCIELI 

NAUCZYCIEL KIEROWNIK – poświęca dużo czasu na udzielanie wskazówek, doradzanie, zadawanie 

pytań . Przystępuje do działania z dziećmi z gotowym planem, rozdziela role i podpowiada rozwiązania, 

chętnie kieruje dziećmi, udziela im wskazówek i podsuwa gotowe propozycje, jak rozwiązać problem, ale 

utrudnia dzieciom wejście w rolę inicjatora współdziałania; 

 

NAUCZYCIEL ZABAWIACZ – ma zawsze mnóstwo pomysłów na zabawy z dziećmi i stara się, żeby 

bawiły się jak najlepiej, chętnie żartuje i wygłupia się oraz opowiada barwne historie, jest entuzjastyczny 

i sam świetnie się bawi, ale przez to może nie pozostawiać przestrzeni na inicjatywę dziecka. 

 

NAUCZYCIEL POGANIACZ – jest wyznawcą porządku i punktualności, zawsze dobrze zorganizowany 

stara się  realizować wszystkie punkty programu o określonym czasie, jest zawsze gotowy do działania, ale 

przestrzegając harmonogramu może nie zostawiać czasu na interakcje z dziećmi. 

 

NAUCZYCIEL OBSERWATOR – głęboko przekonany, że dzieci powinny się angażować głównie 

w relacje rówieśnicze, trzyma się z boku, raczej obserwując, ale rzadko  wchodząc w interakcje z dziećmi. 

 

NAUCZYCIELWYRĘCZYCIEL – troszczy się zawsze o  bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci, 

przekonany, że dziecko nie zawsze wie, czego chce, dlatego to dorosły powinien odgadywać i zaspokajać 

jego potrzeby i prośby, często wyręcza podopiecznych, nie dając im szansy poprosić, odpowiedzieć na 

pytanie lub wyrazić swoje zdanie. 

 

NAUCZYCIEL RESPONSYWNY PARTNER -  dostraja się do umiejętności, potrzeb i zainteresowań 

dzieci. Jego uwaga nakierowana jest przede wszystkim  na dziecko i skupiona na wysyłanych przez nie 

sygnałach, które na bieżąco interpretuje i na które reaguje tak, aby dziecko mogło zrozumieć Odpowiada na 

wszelkie przejawy inicjatywy z ich strony. 

 

 

Bibliografia: Weitzman E., Greenberg J. „Razem uczymy się mówić”, Gdańsk 2014 
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Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy w przedszkolu 

Motywacja do komunikacji jest wewnętrzna, bierze się z pragnienia kontaktu  z innymi ludźmi i dążenia do 

satysfakcji, która z niego wynika. Tak więc wyzwanie przed którym stoimy, polega na stworzeniu sytuacji 

w których dzieci będą chciały się komunikować. Mówienie tylko dlatego, że inni od nas wymagają to nie 

komunikacja.  

Elementami kluczowymi, aby zmotywować dziecko do komunikacji są: 

Obserwacja oznacza zwracanie szczególnej uwagi na dziecko tak, aby dowiedzieć się czym się interesuje, 

lub co stara się przekazać. Jako dorośli  jesteśmy bardziej wyczuleni na dźwięk niż na komunikację 

pozawerbalną i często nie dostrzegamy subtelnych znaków świadczących o intencji komunikacyjnej 

dziecka.  

Oczekiwanie jest bardzo istotne, ponieważ daje dziecku okazję do inicjowania interakcji lub zaangażowania 

się w jakąś aktywność.  

Czekanie wiąże się z:  

- zaprzestaniem mówienia, 

- pochyleniem się do przodu, 

- pokazaniem dziecku, że oczekuje się na jego ruch.  

Słuchanie oznacza  zwracanie szczególnej uwagi na to co dziecko mówi, tak byśmy mogli odpowiednio na 

to zareagować.  Kiedy słuchasz dajesz dziecku do zrozumienia, że to co mówi jest dla ciebie ważne –  dla 

dziecka jest to dobry powód, by kontynuować rozmowę. Aktywne słuchanie oznacza że nie przerywamy 

dziecku i nie zakładamy, że rozumiemy, co stara się przekazać, zanim skończy mówić. 

Twarzą w twarz - w interakcji ważne, aby zejść fizycznie do poziomu dziecka. Warto  upewnić się, że 

jesteśmy z nim twarzą w twarz i że mamy kontakt wzrokowy.  

Podążaj za dzieckiem – warto zwrócić  uwagę na to, co dziecko interesuje i tym się kierować.  Musimy 

wierzyć, że dziecko ma coś czym może się podzielić, coś do powiedzenia. Potrzebne są mu jedynie 

odpowiednie okoliczności. Zacznijmy od pozytywnego nastawienia: zamiast skupiać się na tym, czego 

dziecko nie potrafi, skupmy się na tym, co potrafiłoby zrobić, gdybym za nim podążała.  Możemy 

odpowiadać na różne rodzaje inicjacji: spojrzenie, uśmiech, podzielenie się zabawkę, palec skierowany 

w kierunku ciekawego przedmiotu, uwaga, pytanie. Aby podążać za dzieckiem, możesz:  

 naśladować 

Naśladownictwo jest najbardziej motywującą strategią. Naśladując podążasz za dzieckiem, robiąc to 

co ono mówi i robi (kopiujesz zachowania, dźwięki, mimikę, słowa, dzieci w odpowiedzi kopiują to 

co ty). Oczywiście naśladownictwo przybiera różne formy w zależności stadium rozwoju 

językowego.  

 interpretować 

Naszym zadaniem jest interpretacja komunikatów wysyłanych przez dziecko. Jest to istotne ze 

względu na uświadomienie dziecku, że zostało ono wysłuchane i zrozumiane.  Dziecko potrzebuje 

nas, abyśmy interpretowali komunikaty mówiąc tak, jakby ono to robiło, gdyby umiało.  

 komentować  

Wszyscy lubimy poczucie, że ktoś nas słucha. Gdy wygłaszamy komentarz będący reakcją na 

inicjowaną przez dziecko interakcję, dajemy mu do zrozumienia, że  komunikat został odebrany  

i jesteśmy nim zainteresowani, a także że jesteśmy zainteresowani jego nadawcą.  

Komentując pamiętaj, żeby: 

- odpowiadać natychmiast, 

- odnosić się do tego, czym dziecko jest zainteresowane, 

- odpowiadać ciepło i entuzjastycznie, budując w dziecku pewność siebie i chęć wejścia w interakcję 

- poczekać, aż dziecko odpowie na to, co powiedziałyśmy, 



Komentując pamiętaj, aby nie:  

- odpowiadać słowami „świetnie” czy „ładnie mówisz” bo to kończy rozmowę, 

- mówić zbyt długo – powiedz krótko i poczekaj na odpowiedź dziecka. 

 dołączać do zabawy: 

Gdy dzieci bawią się, najlepszym sposobem, aby za nimi podążać jest dołączenie do ich aktywności, 

szczególnie jeśli same będziemy się zachowywać tak jak one.  

W tej strategii ważne jest, aby: 

- reagować  na nawet najkrótszy kontakt wzrokowy, 

- zwracać uwagę dziecka na siebie, budząc zaciekawienie swoją osobą i naśladując je przy każdej 

okazji, 

- mówić  z ożywieniem o tym, co dziecko robi w danym momencie, i wskazuj na zabawki, 

- uatrakcyjnić grę, by móc oprzeć się na zainteresowaniach dziecka (naśladuj zachowanie, poruszaj 

zabawką, tak, jakby była żywa, bądź częścią zabawki), 

- zmienić przypadkową czynność w grę, 

- bawić się w „ja tobie, a ty mi” – gra w dawanie i zabieranie, 

- bawić  się równolegle i poczekać na zaproszenie do zabawy, 

- przyłączyć się do gry, którą dziecko dobrze zna, 

- przyłączyć się do zabawy i zachowuj się jak dziecko i baw się.  

 

DAJ DZIECKU OKAZJE DO INTERAKCJI I KOMUNIKOWANIA SIĘ. 

Czasami obserwacja, czekanie i słuchanie nie wystarcza by zachęcić dziecko do interakcji. Stwarzaj dziecku 

okazje do inicjowania interakcji: 

- umieść w zasięgu wzroku coś, co dziecko lubi, ale w takim miejscu, żeby nie mogło po to sięgnąć, 

- wprowadź zabawki, które są trudne w obsłudze, co skłoni dziecko do próśb o pomoc, 

- rób rzeczy niespodziewane, 

- nie dawaj wszystkiego na raz, 

- dawaj wybór, 

- czekaj i patrz, co zrobi dziecko, unikaj wchodzenia w rolę nauczyciela – wyręczyciela. 

Strategii tych  nie używa się osobno. W trakcie interakcji będziemy stosować je jednocześnie w różnych 

kombinacjach. Wybieramy to, co nam odpowiada i łączymy wedle uznania. 

 

 

 

 

Bibliografia: Weitzman E., Greenberg J. „Razem uczymy się mówić”, Gdańsk 2014 
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