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Szanowni Państwo!

Witamy  na  łamach  pierwszego  numeru  poradnika  „Wspieranie  rodziców
i  nauczycieli  w  procesach  terapeutycznych  ich  dzieci/  uczniów”,  stanowiącego  część
innowacji pedagogicznej „Kto słucha nie błądzi”.

W cyklicznie pojawiających się poradnikach pragniemy przybliżyć Państwu proces
diagnozy i  terapii  logopedycznej,  pedagogicznej,  integracji  sensorycznej,  a  także  szereg
innych oddziaływań, pozytywnie wpływających na rozwój dziecka. Chcemy podzielić się
swoją  wiedzą  i  doświadczeniem,  wspomóc  w  codziennej  pracy  z  dzieckiem,  pogłębić
wiedzę  zainteresowanych  oraz  udowodnić,  że  praca  terapeutyczna  może  być  źródłem
wspaniałej zabawy w domu. 

W  niniejszym  numerze  opiszemy,  jak  wygląda  proces  diagnozowania
logopedycznego, w jakie umiejętności powinien być wyposażony uczeń, który rozpoczyna
naukę w pierwszej klasie, a także jaką rolę pełnią zmysły: wzroku i słuchu w uczeniu się,
ponadto postaramy odpowiedzieć się na pytanie czy przestymulowanie jest niebezpieczne
dla dziecka.

Zachęcamy również do śledzenia zakładki
„Wspieranie rodziców i nauczycieli w procesach
terapeutycznych ich dzieci/ uczniów” na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie - 
https://spkleszczow.pl/ .W tym miejscu znajdą się
polecane przez nas publikacje, blogi, portale
internetowe, a także zestawy ćwiczeń, którymi
można urozmaicić długie jesienne i zimowe
wieczory.

Autorki poradnika:
Agnieszka Pabich – logopeda, oligofrenopedagog,
polonista

Magdalena Marszałek – pedagog specjalny,
certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej 
i Terapii Ręki
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PIERWSZOKLASISTA OKIEM LOGOPEDY

Przekroczenie  progu  pierwszej  klasy  to  ogromne  przeżycie  dla  samego
zainteresowanego,  jak i  jego rodziców.  Nowe obowiązki,  otoczenie sprawiają tyle  samo
radości,  co  i  troski,  zmartwienia.  Bardzo  często  opiekunowie  zastanawiają  się  czy  ich
pociechy poradzą sobie w szkolnej rzeczywistości? Jest  to naturalna reakcja,  ale by nie
spędzała nam snu z powiek warto odpowiednio wcześnie przygotować dziecko do nowych
wyzwań. 

W  jakie  umiejętności  powinien  zostać  wyposażony  pierwszoklasista?  Na  co
szczególnie warto zwrócić uwagę?

- Zasób słownictwa. Sześciolatek aktywnie używa podczas komunikacji około 3 000 słów,
z kolei ośmiolatek blisko 4 500 wyrazów.

- Prawidłowa artykulacja. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno
wypowiadać prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego, w tym najtrudniejsze: sz, rz/ż,
cz,  dż oraz  r.  Mowa  ucznia  powinna  być  w  pełni  zrozumiała.  Ważna  więc  jest  także
płynność mowy, odpowiednie tempo, akcent, intonacja.

- Gramatyka. Uczeń buduje zdania poprawne pod względem składni i fleksji, ponieważ ma
do  dyspozycji  wszystkie  części  mowy,  kategorie  gramatyczne  i  schematy  składniowe
polszczyzny.
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-  Kompetencja  komunikacyjna.  Już  dziecko  sześcioletnie  zaczyna  w  wyraźnie  inny
sposób  rozmawiać  z  rówieśnikami,  rodzicami,  nauczycielem  czy  panią  w  sklepie.  Zna
większość  konwencjonalnych  formuł  językowych  powitania,  pożegnania,  przepraszania,
proszenia, itp. Dziecko potrafi nawiązać kontakt z kolegą, koleżanką oraz dorosłą osobą, ale
także podtrzymać go. 

- Percepcja słuchowa. To nie tylko sprawnie działający narząd słuchu, ale też zdolność do
rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej,
dobra pamięć słuchowa.

Warto  zaznaczyć,  że  braki  w  jakiejkolwiek  z  wyżej  wymienionych  sfer  mogą
skutkować pojawieniem się problemów w nauce. Przykładowo: błędna artykulacja znajdzie
odzwierciedlenie  w  czytaniu  i  pisaniu.  Ponadto  wszelkie  nieprawidłowości  mogą
niekorzystnie  wpłynąć  na  rozwój  emocjonalny  i  społeczny  ucznia.  Warto  odpowiednio
wcześnie przygotowywać dziecko do nowej roli. 

KILKA SŁÓW O DIAGNOZIE LOGOPEDYCZNEJ

W  literaturze  fachowej  czytamy,  że  diagnoza  logopedyczna  jest  sposobem
postępowania,  którego  celem  jest  potwierdzenie  lub  wykluczenie  istnienia  zjawisk
logopedycznych, a także przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów,
patogenezy i patomechanizmów (G. Jastrzębowska) 

Skrupulatnie  przeprowadzona  diagnoza  pozwala  ustalić  rodzaj  zaburzeń  mowy,
a  następnie  opracować  program  terapii  logopedycznej.  Należy  jednak  podkreślić,  iż
diagnoza logopedyczna nie jest aktem jednorazowym, lecz kształtuje się przez wielokrotny,
dłuższy kontakt z dzieckiem oraz jego rodzicami. 

W skład diagnozy logopedycznej wchodzą:
-  wywiad  z  rodzicem,  który  pozwala  zgromadzić  informacje  o  uczniu,  np.  jego  stanie
zdrowia,  rozwoju  psychoruchowym,  sytuacji  rodzinnej  i  ustalić  przyczyny  zaburzenia
mowy,
a także:
-  badanie  budowy  i  sprawności  aparatu  artykulacyjnego  –  warg,  języka,  wędzidełka,
migdałków podniebiennych, podniebienia twardego i miękkiego, zgryzu,
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- badanie rozumienia,
- badanie mówienia,
- badanie artykulacji
poszczególnych głosek,
- badanie kinestezji 
mowy – czucia ułożenia 
narządów mowy 
właściwego 
poszczególnym głoskom,
- badanie percepcji słuchowej,
w tym: orientacyjnego badania
słuchu fizjologicznego, słuchu
fonematycznego, analizy
i syntezy słuchowej oraz
pamięci słuchowej,
- badanie funkcji oddechowo – pokarmowych, czyli połykania,  oddychania, odgryzania,
gryzienia i żucia,
- lateralizacji – czynnościowej przewagi jednej strony ciała, co jest związane z dominacją
jednej
z półkul mózgowych, 
- badanie płynności i prozodii mowy (akcentu, intonacji, rytmu),
- badanie emisji głosu
- badanie czytania,
- badanie pisania.

Często  zleca  się  wykonanie  badań czy odbycie  konsultacji  u  specjalistów,  m.  in.
ortodonty, laryngologa, foniatry, audiologa, neurologa, psychologa czy pedagoga. 

Logopeda, posiadając komplet badań, dane z wywiadu oraz badania uzupełniające
(wykonane  u  specjalistów)  stawia  diagnozę.  Diagnoza  z  kolei  służy  do  opracowania
indywidualnego  programu  terapii  logopedycznej  i  podjęcia  właściwych  kroków w  celu
korekcji mowy. 
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WZROK I SŁUCH – ZMYSŁY WIODĄCE W UCZENIU SIĘ

Zmysły dostarczają nam informacji z całego naszego ciała i otoczenia. W każdym
momencie życia odbieramy niezliczoną liczbę danych zmysłowych, pochodzą one nie tylko
z  oczu  i  uszu,  ale  także  ze  skóry  (zmysł  dotyku),  mięśni,  ścięgien  i  stawów  (zmysł
propriocepcji) oraz ze zmysłu przedsionkowego, który odbiera siłę grawitacji i rejestruje
wrażenia z ruchu naszego ciała. Nasz mózg rejestruje, segreguje i przetwarza dane płynące
ze  wszystkich  zmysłów,  jeśli  prawidłowo  przebiega  ten  proces,  powstają  nowe
doświadczenia,  które  są  podstawą  do  procesu  uczenia  się.  Jeśli  zaś  proces  ten  zostaje
zaburzony,  źle  zorganizowany,  powstają  problemy  w  codziennym  życiu  dziecka  oraz
trudności w opanowaniu podstaw czytania, pisania i liczenia. 

Dziś  jednak  zajmiemy  się  dwoma  zmysłami,  które  pełnią  wiodącą  rolę
 w procesie uczenia się szkolnego – wzrokiem i słuchem.

Słuch

Słuch  jest  najważniejszym  zmysłem,  dzięki  któremu  poznajemy  świat,
komunikujemy się  z  nim i  odczuwamy przyjemność  z  tego  kontaktu.  Jednocześnie  ten
zmysł, jako najwrażliwszy, najszybciej ulega uszkodzeniu - poprzez niewłaściwy tryb życia,
nieustanny rozwój cywilizacji  oraz brak  świadomości,  w  jaki  sposób  najczęściej
go niszczymy. Niestety bagatelizuje się zalecenia lekarzy i zbyt mało wagi przywiązuje się
do ostrzeżeń. Mało kto w wieku szkolnym myśli prozdrowotnie, dlatego z pomocą powinni
przyjść dorośli – rodzice, nauczyciele i specjaliści.  Warto dbać o swoje zmysły nim będzie
za późno. 

Badania prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 1995-2000
wykazały,  że  w  Polsce  zaburzenia  słuchu  występują  u 2-4  noworodków  na  1000,
4-6%  przedszkolaków  i  aż  20%  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i  szkół
średnich.  Częstość  występowania  zaburzeń słuchu jest  porównywalna  z  częstością  wad
wzroku. 
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Problemy  ze  słuchem  mogą  powstawać  nagle  lub  stopniowo,  np.  od  okresu
przedszkolnego  i  długo  pozostają  niezauważone  przez  rodziców  oraz  nauczycieli.
Pamiętajmy, że niedosłuch wpływa znacząco na zachowanie dziecka, jego koncentrację
i pogorszenie możliwości poznawczych.

 Typowe objawy zaburzeń słuchu występujące u dzieci:

• opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka (trudności ze zrozumieniem
tekstu czytanego),

• niewyraźna  mowa,  gubienie  początków  lub  końcówek  wyrazów,  problemy
z pisaniem ze słuchu (dziecko pisze, tak jak słyszy),

• obserwowanie twarzy osoby mówiącej,
• rozkojarzenie, problem z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie w czasie, gdy

inne dzieci wykonują polecenie nauczyciela,
• opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie,
• utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie, np. na przerwie,
• częste  prośby  o  powtórzenie,  dopytywanie  się  „co?”,  trudności  ze  zrozumieniem

pytania,
• częste  nieprzygotowanie  do  lekcji  spowodowane  przez  niezarejestrowanie  przez

dziecko tematu pracy domowej,
• siadanie blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności,
• siadanie  blisko  nauczyciela  lub  wręcz  odwrotnie,  zajmowanie  się  sobą

w końcu sali,
• trudności z lokalizacją dźwięku, 
• głośne mówienie w cichym pomieszczeniu, 
• gorsze wyniki w nauce,
• siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed hałasem, bóle głowy mogące

być objawem nadwrażliwości na dźwięki,
• słyszenie dźwięków, których inni nie słyszą (szumy, piski, gwizdy, dzwonienie),
• występowanie dysleksji, dysgrafii, 
• zawroty głowy, zaburzenia równowagi. (H. Skarżyński) 

Wyróżniamy różnorodne zaburzenia  słuchu:  zaburzenia  typu przewodzeniowego
(niedosłuch,  szumy  uszne  i  nadwrażliwość  słuchowa),  zaburzenia  typu  odbiorczego
(powstają  na  skutek  uszkodzenia  części  odbierającej  dźwięki  np.  ślimaka),  zaburzenia
mieszane,  zaburzenia  centralne (powstałe  w  następstwie  uszkodzeń  poszczególnych
struktur i połączeń między nimi w mózgu), niedosłuch jednostronny. 

Zaburzenia słuchu u dzieci mogą występować w różnym wieku, a ich etiologia
jest złożona i obejmuje zarówno wady wrodzone, jak i nabyte. Wśród schorzeń nabytych
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najczęstszy wpływ na słuch mają zakażenia górnych dróg oddechowych i hałas. Niezwykle
istotne  są  badania  przesiewowe  słuchu  u  dzieci  w  wieku  przedszkolnym
i szkolnym. Badania przesiewowe są podstawą profilaktyki i wczesnego leczenia różnego
rodzaju zaburzeń słuchu. 

W badaniach słuchu u dzieci w wieku szkolnym wykorzystuje się obecnie metody
obiektywne,  które  nie  wymagają  współpracy  dziecka,  oraz  audiometryczne,  w  których
dziecko  aktywnie  uczestniczy.  Badania  audiometryczne  dostarczają  informacji
o  sprawności  słuchu dziecka w zakresie  niskich,  średnich  i  wysokich  tonów.  Podczas
badania  dziecko  ma  założone  słuchawki  i  sygnalizuje,  czy  słyszy  określone  dźwięki.
Badania  te  można  rozszerzyć  o  rozumienie  mowy  oraz  testy  oceniające  sprawność
ośrodków  słuchowych  położonych  w  mózgu.  Badania  audiometryczne  są  całkowicie
nieinwazyjne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka.

Wzrok

Jak  podają  statystyki,  prawie
połowa  polskich  dzieci  w  wieku
szkolnym  ma  problemy
z widzeniem i jakieś wady wzroku.
Eksperci  coraz  częściej  zwracają
uwagę,  że  jest  to  już  choroba
cywilizacyjna.  Istotnie,  na  coraz
powszechniejsze  występowanie  wad
wzroku  u  dzieci,  a  głównie
krótkowzroczności,  zwłaszcza
w wieku szkolnym, ogromny wpływ

ma styl  życia,  środowisko.  A krótkowzroczność  jest  wadą,  która  występuje  najczęściej.  To  efekt  coraz
większej dostępności do komputerów, smartfonów i innych urządzeń mobilnych, powodujących, że dziecko
zmusza oczy do długotrwałego wpatrywania się. I zamiast iść bawić się na podwórku, jak to było dawniej,
siedzi, nieruchomo wpatrując się w ekran. 

PROF. DR HAB. N. MED. ALINA BAKUNOWICZ-ŁAZARCZYK 

W procesie  nauki  czytania  podstawową rolę  odgrywa narząd wzroku i  percepcja
wzrokowa, czyli  zdolność do rozpoznawania i  różnicowania bodźców wzrokowych oraz
interpretowania  ich  w oparciu  o  wcześniejsze  doświadczenia.  Praktycznie  każdy  rodzaj
nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  narządu  wzroku  zaburza  proces  kształtowania  się
percepcji wzrokowej. Wady wzroku powinny być wykrywane jak najszybciej, najlepiej
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w pierwszych latach życia, ponieważ wtedy jest największa szansa na całkowite ich
wyleczenie. Tymczasem bardzo często zdarza się, że rodzice i nauczyciele zauważają
problemy dziecka ze wzrokiem dopiero, gdy zaczynają się jego kłopoty z nauką. 

Nieprawidłowości w obrębie cech narządu wzroku mogą być przyczyną trudności
dziecka w precyzyjnych ruchach rąk, niechęci do układanek, rysowania, wycinania, dużych
problemów  w  opanowaniu  techniki  czytania  i  niskiego  poziomu  graficznego  pisma.
Wskazane  jest,  aby  przed  każdym  badaniem  psychologicznym  i  pedagogicznym
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się
przeprowadzić najpierw badanie okulistyczne lub/i  ortoptyczne (czyli badanie funkcji
wzrokowych, które określa m. in.: sprawność ruchów gałek ocznych, występowanie zeza
ukrytego,  widzenia  obuocznego,  zakres  pola  widzenia,  koordynację  oko-ruchową,
różnicowanie barw). 

Najważniejsza jest profilaktyka, gdyż w okresie przedszkolnym i szkolnym kształtuje
się  wiele  ważnych  funkcji  wzrokowych.  Jeśli  w  rodzinie  występują  wady  wzroku:
krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm lub inne choroby obciążone dziedzicznie,
takie jak zez, jaskra, zaćma, należy badać profilaktycznie dzieci. 

Wizytę u ortoptyka należy zaplanować jeśli dziecko m. in.:
• narzeka na bóle oczu lub głowy,
• przymyka jedno oko,
• często przeciera oczy,
• przechyla głowę na bark,
• szybko męczy się podczas czytania, pisania,
• opuszcza lub dodaje literki podczas czytania,
• ma niechęć do rysowania lub malowania,
• pisze litery i cyfry z lustrzanym odbiciem.

PRZESTYMULOWANE DZIECKO – CZY TO NIEBEZPIECZNE?

Przestymulowanie  występuje  wtedy,  kiedy  układ  nerwowy  nie  jest  w  stanie
poradzić sobie z nadmiarem wrażeń zmysłowych. Każdy z nas ma swój próg tolerancji,
każdy inaczej odbiera bodźce dopływające z zewnątrz, wiemy co nas męczy, prowadzi do
zdenerwowania,  staramy się  tego unikać lub  radzimy sobie  z  tymi  doświadczeniami na
różne sposoby.  Szybkie tempo życia,  uciążliwy hałas, natłok obowiązków, to często obraz
codzienności  dziecka.  Niejeden  dorosły,  nie  zawsze  potrafi  wytrzymać  lawinę
bombardujących go zewsząd bodźców, a co dopiero dziecko, którego układ nerwowy cały
czas się rozwija. 
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Dzieci przestymulowane mogą być rozkojarzone, rozdrażnione, mają trudności
z  koncentracją,  często  reagują  płaczem  i  krzykiem  na  sytuacje  stresowe,  mają
problemy ze snem i jedzeniem. Na przestymulowanie duży wpływ ma także  dostęp do
mediów:  telewizora,  komputera  czy  telefonu.  Dziecko  przestymulowane  obrazem
przestaje  reagować  na  polecenia,  nie  potrafi  się  skupić,  a  to  wszystko  prowadzi  do
niepowodzeń  w  szkole.  Drugą  przyczyną  jest  nadmiar  zajęć  (obowiązkowych
i  dodatkowych) oraz brak  balansu  między  aktywnością  i  odpoczynkiem.  Trzecim
problemem jest  dieta, która ma ogromne przełożenie na emocje  i ogólne funkcjonowanie
dziecka. 

Skoro  wiemy,  co  może  powodować  przemęczenie,  przebodźcowanie  dziecka,
musimy  bacznie  obserwować  nasze  pociechy,  zastanowić  się  jak  im  pomóc,  gdy
zaobserwujemy u nich wyżej wymienione objawy. Warto wtedy przyjrzeć się diecie dziecka,
jego aktywności fizycznej, stałości rytmu dobowego, ilości snu i czasu przeznaczonego na
odpoczynek i relaks – ale bez multimediów (np. spacer, drzemka, czytanie książek, nuda)
oraz ilości stresu jaki przeżywa. 

Poniżej  przedstawiam  kilka  szybkich  porad  jak  uspokoić  przeciążone  bodźcami
dziecko:

• Przyciemnij światła, zasłoń rolety.
• Zniż głos.
• Poproś dziecko, by wzięło dziesięć głębokich i wolnych wdechów.
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• Sprawdź czy dziecko się nie przegrzewa (zdejmij bluzę).
• Zaoferuj „niedźwiedzi uścisk” lub posadź dziecko na kolanach i je przytul. Można

zaoferować rytmiczny i zdecydowany masaż pleców.
• Podaj  dziecku  wodę  do  picia  lub  coś  do  ssania  np.  lizaka  lub  twardy  cukierek.

Czasem pomocne będą chrupiące przekąski – precle, krakersy.
• Daj dziecku słuchawki, by posłuchało relaksującej muzyki.
• Zorganizuj  dziecku  „zaciszny  kącik”  do  relaksu  –  może  się  w nim znaleźć  puf,

przytłumione światło, książki lub miękkie zabawki.
• Posadź dziecko na fotelu bujanym lub piłce gimnastycznej.
• Daj dziecku coś do ściskania w rękach.
• Wyjdź z dzieckiem na kilka minut na świeże powietrze.  

Na  koniec  tego  krótkiego  artykułu  musi  paść  odpowiedź  na  pytanie:  Czy
przestymulowanie jest niebezpieczne dla dziecka? Oczywiście, że jest niebezpieczne, jeśli
jest to długotrwały proces lub często powtarzający się. Długo trwające przestymulowanie
na  pewno  odbije  swoje  piętno  na  psychice,  funkcjonowaniu  emocjonalno-społecznym
dziecka, a także jego zdrowiu i nauce. Jeśli zauważycie Państwo takie problemy u swojej
pociechy i nie wiecie jak mu pomóc, zawsze możecie zasięgnąć porady psychologa czy
pediatry. 

Bibliografia:
• B.  Odowska –  Szlachcic.  B.  Mierzejewska „Wzrok i  słuch  – zmysły  wiodące  w uczeniu się  w aspekcie

integracji sensorycznej”
• A. Parakiewicz „Integracja Sensoryczna w terapii widzenia. Poradnik dla terapeutów i rodziców”
• H. Skarżyński, M. Mueller – Malesińska „Zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci i młodzieży w wieku

szkolnym”
• I. Styczek, „Logopedia”
• https://okulistakucharski.pl/
• Ilustracje: https://unsplash.com
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	Jak podają statystyki, prawie połowa polskich dzieci w wieku szkolnym ma problemy z widzeniem i jakieś wady wzroku. Eksperci coraz częściej zwracają uwagę, że jest to już choroba cywilizacyjna. Istotnie, na coraz powszechniejsze występowanie wad wzroku u dzieci, a głównie krótkowzroczności, zwłaszcza w wieku szkolnym, ogromny wpływ ma styl życia, środowisko. A krótkowzroczność jest wadą, która występuje najczęściej. To efekt coraz większej dostępności do komputerów, smartfonów i innych urządzeń mobilnych, powodujących, że dziecko zmusza oczy do długotrwałego wpatrywania się. I zamiast iść bawić się na podwórku, jak to było dawniej, siedzi, nieruchomo wpatrując się w ekran.

