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Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką 

oraz terapią zaburzeń mowy. 

Neurologopeda – specjalista w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób  ( dzieci i 

dorosłych)      z afazją, autyzmem zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem  mowy, jąkaniem, 

z porażeniem mózgowym itp.  

Terapia  logopedyczna – specyficzne, zamierzone oddziaływania  ukierunkowane na usunięcie 

wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy 

w przypadku jej utraty, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego 

poziomu sprawnosci językowej, likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych 

skutków psychologiczych i pedagogicznych ( źródło - „Podręczny słownik logopedyczny”). 

Na zajęciach logopedycznych , w naszej szkole, wykorzystywane są głównie metody terapii 

miofunkcjonalnej (krótki opis poniżej). Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na 

sukces szkolny, ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania. 

Współpraca z rodzicami 

Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z 

dzieckiem oraz rodzicami (opiekunami). Zajecia logopedyczne nie są wystarczającym elementem 

terapii. Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenia z dzieckiem w 

domu. W tym celu po zajęciach uczeń otrzymuje zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać 

(codziennie), do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń - to brak postępów w terapii. Stały kontakt z 

logopedą i zaangażowanie się rodziców  (opiekunów) w proces terapii, pomoże osiągnąć sukces 

dzieciom. 



Wskazówki logopedyczne dla rodziców 

Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość rodziców i najbliższego 

otoczenia dziecka). 

1.Sposób oddychania dziecka. Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się 

odbywać przez nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno Cię to 

zaniepokoić. 

2. Sposób odbioru informacji (by dobrze mówić, trzeba dobrze słyszeć). Jeśli musisz 

powtarzać polecenie lub prośby kierowane do dziecka, sprawdź jego słuch. 

3. Mówiąc do dziecka, nie spieszczaj wyrazów. Tylko właściwa wymowa i zachowanie 

poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt w postaci prawidłowej wymowy. 

4. Budowa warg, języka, podniebienia (miękkiego i twradego), policzków. Jeśli masz 

wątpliwości co do ich wyglądu, ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po 

konsultację. 

5. Nauka gryzienia pokarmów twardych. Gryzienie marchewki, jabłka, kalarepy skórki od 

chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów i żuchwy oraz prawidłowe 

ruchy języka. 

6. Codzienne czytanie dziecku na głos (przynajmniej 20 minut).Dzięki temu dziecko poprawia 

swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować to, co słyszy od otoczenia, wzbogaca swoje 

słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność budowania 

zdań. 

7. Ćwiczenia w opowiadaniu. Po lekturze dziecko powinno spróbować opowiedzieć treść 

ilustracji, naśladować różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). Wyrazy 

dźwiękonaśladowcze są doskonałym ćwiczeniem usprawniającym narządy artykulacyjne, 

przygotowują dziecko do wymowy kolejnych głosek. 

8. Zachęcanie dziecka do nauki wierszy na pamięć. Jest to doskonała forma ćwiczeń 

utrwalających wyrazistą wymowę i pamięć. 



9. Wprowadzenie do zabawy gimnastyki buzi i języka. Ćwiczenia logopedyczne nie muszą 

być nudne! Niech to będzie zabawa dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki 

spędzicie razem i to już jest sukces. O tym, jak prowadzić tę gimnastykę, porozmawiaj z 

logopedą dziecka. On udzieli Ci fachowych wskazówek. 

10. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń. Tylko systematyczna praca przyniesie  oczekiwany 

efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym 

czasie i miejscu. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie powinno traktować takich ćwiczeń 

jak obowiązku. 

 

ZABURZENIA MOWY U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM 

 

Zaburzenia słuchu fonemowego 

 Zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchota.  

 Nie zwracanie uwagi na wymowę.  

 Czynniki społeczne - wzorzec słyszany w rodzinie.  

 Obniżony poziom inteligencji.  

 Opóźniony rozwój psychomotoryczny dziecka.  

 Anatomiczne uszkodzenia obwodowych organów mowy (aparat artykulacyjny), przy 

czym zniekształcenia warg raczej nie powodują dyslalii, ale anomalia w zakresie 

uzębienia i wady zgryzu mogą powodować zniekształcenia artykulacji głosek zębowych; 

istotny ze względu na dobrą wymowę jest także stan podniebienia.  

 Słaba sprawność narządów mowy oraz choroby organiczne systemu nerwowego. 

Nie należy mylić wady wymowy z opóźnionym rozwojem mowy.  

Przejawia się on w: 

 późnym gaworzeniu  



 późniejszym wymawianiu pierwszych słów  

 późniejszym pojawianiu się zdań  

Przyczyny: 

 czynniki wrodzone  

 opóźnienie rozwoju umysłowego  

 uszkodzenia centralnego układu ruchowego  

 słaba pamięć słuchowa, oraz słuch fonematyczny  

 czynniki dziedziczne (stąd tak częste pytania do rodziców, o to w jakim wieku oni zaczęli 

mówić)  

 osłabienie uwagi  

 ogólna sprawność motoryczna wszystkich mięśni (wiąże się z tym również późniejsze niż 

zwykle siadanie, stawanie i chodzenie).  

 czasem opóźnienie rozwoju mowy może wynikać z poczucia odrzucenia spowodowanego 

pojawieniem się młodszego rodzeństwa w domu.  

 

Najczęściej wystepujące wady wymowy (wszystkie wymagają interwencji logopedy) 

Wady wymowy (zniekształcenia brzmienia głosek, zastępowanie głosek trudniejszych do 

wymówienia głoskami łatwiejszymi) są to: 

Seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowej realizacji głosek zębowych, które w zależności 

od miejsca artykulacji można podzielić na trzy grupy: 

S, z, c, dz - głoski syczące  

Š, ž, č, dż -głoski szumiące  

Ś, ź, ć, dź - głoski ciszące  

 



Podstawowe rodzaje seplenienia: 

 seplenienie międzyzębowe - w czasie wymowy głosek jednego z szeregów, albo wszystkich 

trzech język wsuwa się między zęby, wada ta nie ustępuje samoistnie, lecz wymaga wielu 

ćwiczeń z terapeutą.  

 seplenienie boczne - dotyczy również głosek trzech szeregów, podczas wymowy język 

ułożony jest niesymetrycznie, dźwiękom towarzyszy nieprzyjemne brzmienie.  

 seplenienie wargowozębowe - język nie bierze udziału w ich wymowie. Głoski wymawiane 

są wargami charakterystycznie wysuniętymi do przodu, jak podczas wydmuchiwania powietrza. 

 sygmatyzm nosowy - przy artykulacji głosek powietrze wydostaje się przez nos  

 sygmatyzm krtaniowy ( głoski dentalizowane zastepowane są przez szmer wytwarzany w 

krtani 

 sygmatyzm gardłowy (gardłowa wymowa głosek dentalizowanych) 

 

Przyczynami seplenienia może być: nieprawidłowa budowa narządów mowy, upośledzony 

słuch, naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz oraz niska sprawność jwarg i języka. 

Rotacyzm (reranie) - nieprawidłowej realizacji głoski [r]. 

Przyczyną nieprawidłowej wymowy głoski[ r] może być między innymi budowa anatomiczna 

języka (np. zbyt krótkie wędzidełko), obniżony poziom słuchu, słaba zdolność koncentracji 

uwagi na dźwiękach mowy, opóźniony rozwój ruchowy, opóźniony rozwój umysłowy i 

nieprawidłowe wzorcewymowy z otoczenia dziecka. 

Ubezdźwięcznianie  - wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie bez drgań wiązadeł 

głosowych (b-p, w-f, g-k, d-t, ż-sz, z-s, ź-ś, dz-c, dź-ć). 

Przyczyny bezdźwięczności to: zaburzenia słuchu fonematycznego, słaba motoryka narządów 

artykulacyjnych- wargi i policzki są wiotkie, mała pojemność klatki piersiowej. 

Nosowanie – wymawianie głosek nosowych (m, mi, n, ę, ą) jak ustnych, ustnych z poszumem 

nosowym. 



Wyróżnia się nosowanie zamknięte, otwarte i mieszane. Przyczyną nosowania zamkniętego jest 

niedrożność jamy nosowo- gardłowej na skutek częstych stanów kataralnych, przerostu trzeciego 

migdałka lub polipów 

Nosowanie otwarte spowodowane jest wadami anatomicznymi, takimi jak rozszczepy 

podniebienia, wargi górnej i zniekształcenia szczęki dolnej oraz krótkie podniebienie. Nosowanie 

jest wadą wymowy spotykaną rzadziej, nie należy go jednak lekceważyć. 

Gammacyzm – nieprawidłowa artykualcja głoski [g], rodzaje: paragammacyzm polegający              

na zamianie głoski [g] przez inne głoski (najczęściej [g] przez [d]), mogigammcyzm – 

charakteryzujący się opuszczaniem głoski [g]. 

Kappacyzm - nieprawidłowa artykualcja głoski [k], rodzaje: parakappacyzm polegający na 

zamianie głoski [k] przez inne głoski (najczęściej [k] przez [t]), mogikappacyzm – 

charakteryzujący się opuszczaniem głoski [k]. 

Wadliwa wymowa głosek „k” „g” - jest ona wynikiem nieprawidłowej pracy języka. 

Jąkanie zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia spowodowane nadmiernym napięciem 

mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. 

 

Ze względu na występujące objawy wyróżniamy jąkanie: 

 kloniczne - cechuje się krótkimi zahamowaniami mowy i wielokrotnym powtarzaniem 

sylab 

 toniczne - cechuje się dłuższymi zahamowaniami i wielokrotnym powtarzaniem głosek 

 jąkanie toniczne ze współruchami (wysuwanie głowy, przymykanie oczu, zaciskanie 

rąk, potrząsanie ramionami, napinanie mięśni szyi itp.) 

 jąkanie właściwe, które należy  rozróżnić od jąkania wczesnodziecięcego 

wystepującego u dzieci między 3 a 5 rokiem życia na skutek nieukończonego rozwoju 

psychicznego, małej sprawności narządów artykulacyjnych, nie dość szybkim 

kojarzeniem nazwy z pojęciem. Taka dysharmonia między potrzebą wyrażania swoich 

przeżyć i myśli a możliwościami w tym zakresie występuje u ponad połowy dzieci w 



wieku przedszkolnym i mija samoistnie po zwiększeniu sprawności w posługiwaniu się 

mową. Jeśli jednak twoje dziecko skończyło 6 lat i nadal się jąka, zgłoś się do logopedy.  

 

Afazja rozwojowa występująca u dzieci nie jest konsekwencją niepełnosprawności 

intelektualnej, niedosłuchu, porażenia mózgowego, całościowych zaburzeń rozwojowych. 

Spowodowana jest uszkodzeniem pewnych struktur mózgowych, często w postaci mikrourazów            

o nieznanej genezie i niejednoznacznym patomechaniźmie. 

 

Afazja rozwojowa – to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Dzieci pomimo 

prawidłowego słuchu fizycznego i – co najmniej – normy intelektualnej, mają trudności z 

nabywaniem i rozumieniem mowy. 

 

Wyróżnia się trzy rodzaje afazji rozwojowej: 

 afazja rozwojowa typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) czyli wtedy gdy dziecko nie 

mówi lub mówi bardzo słabo, ale rozumie mowę;  

 afazja rozwojowa typu percepcyjnego (sensoryczna) czyli rozumienie mowy otoczenia jest 

dla dziecka ograniczone, natomiast mowa czynna dziecka jest bardzo agramatyczna i niewyraźna 

(dziecko posługuje się „swoim” językiem często nazywanym przez rodziców elfickim;  

 afazja rozwojowa typu mieszanego (motoryczno-sensoryczna) czyli połączenie obu 

poprzednich tzn. dziecko nie mówi (lub słabo mówi) oraz nie rozumie mowy otoczenia.  

Objawy afazji rozwojowej: 

 zaburzenie albo zniesienie zdolności wyrażania myśli słowami, powolna, oszczędna w 

słowach mowa, składanie słów i zdań odbywa się z wysiłkiem,  

 niemożność naturalnego opanowania systemu gramatycznego i składni np.: niewłaściwa 

fleksja, parafazje głoskowe (zamiany głosek, opuszczanie i przestawianie głosek),parafazje 

słowne (wtrącanie błędnych słów ), niewłaściwa forma gramatyczna (agramatyzmy), 



uproszczenia w budowie zdań przez np. opuszczanie przyimków i niezmienianie końcówek 

rzeczowników (styl depeszowy albo styl telegraficzny),  

 zaburzenia o charakterze amnestatycznym – zapominanie już nabytego słownictwa, dziecko 

nie potrafi przypomnieć sobie właściwych słów do określenia przedmiotów i pojęć, przedmioty 

określa opisowo (np. pióro – „to do pisania”),  

 problemy z uczeniem się nowych słów i zapamiętywaniem ich znaczeń,  

 trudności z powtarzaniem cudzych słów i zdań,  

 tworzenie neologizmów, zniekształcenia słów, często niezrozumiała mowa, zwana potocznie 

językiem „elfickim”,  

 w przypadku afazji czuciowej: zaburzenie rozumienia mowy, dzieci rozumieją sens pytań i 

zdań dopiero po kilkakrotnym powtórzeniu, czasami rozumieją sens niektórych słów, ale nie 

rozumieją znaczenia całego zdania.  

 

Oprócz ewidentnych problemów z mową, dzieci z afazją cierpią jednocześnie na: 

 trudności w czytaniu (aleksja) i pisaniu (agrafia) – występujące w różnym stopniu,  

 ograniczenia w uczeniu się na pamięć (dzieci wolniej zapamiętują, niedokładnie, 

nieadekwatnie, szybciej zapominają),  

 problemy z koncentracją,  

 dysharmonię rozwojową, problemy z motoryką małą i dużą, zaburzenia integracji 

sensorycznej, męczliwość,  

 nerwowość, lękliwość, nadpobudliwość, problemy emocjonalne, obniżone poczucie własnej 

wartości, unikanie kontaktów społecznych, izolowanie się. 

Dziecko z afazją rozwojową musi koniecznie zostać objęte opieką i terapią wielospecjalistyczną. 

Najczęściej zaangażowany jest oczywiście logopeda (neurologopeda), psycholog, pedagog, 

terapeuta integracji sensorycznej. Terapia dziecka z afazją rozwojową jest bardzo długa i 

żmudna, ale konieczna. Wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem muszą ze sobą 



współpracować i wymieniać swoimi spostrzeżeniami. Najważniejszą i nadrzędną sprawą musi 

być dobro afatycznego pacjenta. Odpowiedni dobór terapii, motywacja dziecka i współpraca 

specjalistów z rodzicami to najlepsze co może przytrafić się dziecku z afazją rozwojową. 

 

Zaburzenia mowy na tle autyzmu (poradnik -logopedyczny.pl/zaburzenia mowy) 

Dzieci autystyczne posługują się dwiema technikami lingwistycznymi: 

 jedna z nich polega na posługiwaniu się echolalią w oczekiwanym dialogu społecznym; 

 druga polega na używaniu języka w bardzo wąskim zakresie.  

 Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych nie są jednorodne, chociaż charakterystyczne. 

Zależą one od dynamiki zaburzeń. U dziecka z wczesnym rozwojem autyzmu zaburzenia 

w rozwoju mowy ujawniają się już w okresie noworodkowym: 

 nie reaguje na głos matki lub jego reakcja jest bardzo słabo wyrażona;  

 nie używa swojego głosu w celu zwrócenia na siebie uwagi, wyrażenia emocji i 

nawiązania kontaktu społecznego; 

 nie podejmuje prób komunikacji niewerbalnej i bardzo rzadko występuje echolalia 

bezpośrednia,     a prawie nigdy echolalia odroczona, większość z nich pozostaje 

mutystyczna do końca życia.  

Według H. Jaklewicz dzieci z późnym rozwojem autyzmu przechodzą przez fizjologiczne 

fazy rozwoju mowy. Posługują się słowami lub prostymi zdaniami. Mowa służy dziecku do 

komunikacji społecznej. Gesty, mimika, melodyka mowy są zazwyczaj adekwatne do 

wypowiedzi dziecka. 

Początek rozwoju autyzmu wiąże się z szybko postępującym regresem mowy. Dziecko 

przestaje formułować zdania, jego ekspresja słowna sprowadza się do komunikatów w formie 

pojedynczych słów. Mowa przestaje służyć dziecku do komunikowania się. Równolegle 

obserwuje się zanik form komunikacji niewerbalnej. Pojawia się echolalia. Mowa dzieci 

autystyczny jest monotonna, „płaska”, pozbawiona melodyki. Dzieci autystyczne nie używają 

zaimka „ja”, mówią o sobie w drugiej osobie liczby pojedynczej, np. „chcesz jeść”. Utrzymuje 

się także nieprawidłowa struktura gramatyczna wyrazów i zdań. „Nawet dzieci, które stosunkowo 



dobrze opanowały funkcję mowy, mają problemy z prowadzeniem konwersacji, a zakres 

poruszanych przez nie tematów jest znacznie ograniczony. Ich możliwości rozumienia zjawisk są 

ograniczone, a to, co do nich dociera, pojmują bardzo dosłownie, nie będąc w stanie zanalizować 

pojęć abstrakcyjnych. Większość nie potrafi mówić o uczuciach lub myślach, nie są w stanie za 

pomocą języka dawać upustu swoim emocjom” (P.Randall, J.Parker, 2001r.,s.100). 

 Autyzm wczesnodziecięcy jest jednym z najbardziej zagadkowych zaburzeń rozwoju 

psychicznego, obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania dziecka, a jedną z jego cech 

charakterystycznych jest ogromna różnorodność symptomów. Już w najwcześniejszym  okresie 

życia dziecko staje się, bezradne, sfrustrowane, niezdolne do naturalnego udziału w  życiu 

rodziny oraz spontanicznego, emocjonalnego kontaktu (wzrokowego, mimicznego, 

dźwiękowego, a później werbalnego), tak przecież naturalnego dla każdego dziecka. Od początku 

swojego życia nie toleruje żadnych pieszczot i okazywania mu czułości. Nie okazuje także 

własnych uczuć i nie żąda ich od innych. Autystycy ciągle czymś zaskakują - czasem swą 

bezradnością wobec najprostszych zadań        i sytuacji, a czasem osiągnięciami, których się nie 

spodziewamy. Wobec niektórych bodźców przejawiają całkowitą obojętność, a jednocześnie są 

nadmiernie wrażliwi na wszelkie zmiany w ich otoczeniu.  

Dziecko autystyczne znacznie trudniej niż dziecko o prawidłowym rozwoju zdobywa swoje 

pierwsze  doświadczenia i wiedzę o świecie, a brak mowy lub jej zaburzenia w znacznym stopniu 

ograniczają lub wręcz uniemożliwiają porozumiewanie się z otoczeniem. Niewątpliwie brak 

mowy i werbalnego komunikowania się z otoczeniem jest jednym z największych problemów 

autystyków. Jest on szczególnie uciążliwy dla rodziców, którzy chcieliby porozumieć się ze 

swoim dzieckiem, a nie mogą. Brak mowy zaburza także wiele innych czynników, np. edukację, 

ponieważ rozumienie języka i komunikowanie się z drugą osobą  są uważane za kluczowe 

umiejętności niezbędne do tego, aby możliwa była efektywna edukacja. 

 Co więc możemy zrobić? Jak pomóc takiemu dziecku? Jak sprawić, aby otworzyło się na 

bliskość drugiej osoby i kontakt z nią? W autyzmie wszystkie zaburzenia są sprzężone ze sobą i 

jakby wynikają jeden z drugiego, dlatego też nie możemy rewalidować tylko jednej sfery osobno, 

musimy działać wielopoziomowo, równocześnie usprawniając wszystkie  zaburzone sfery. W 



takim wypadku najbardziej trafnym rozwiązaniem będzie odpowiednia i wcześnie rozpoczęta 

terapia ogólnorozwojowa. 

 

Domowe zabawy logopedyczne (jak rodzice mogą wspierać rozwój mowy swojego 

dziecka?) 

 Sprawność aparatu oddechowego, słuchowego, artykulacyjnego oraz fonacyjnego 

warunkuje  prawidłowy przebieg   procesu  nabywania mowy  przez  dziecko.  Poniżej znajduje 

się zestaw atrakcyjnych  ćwiczeń, które  przyczynią się do rozwoju wymienionych 

funkcji.Zaprezentowane ćwiczenia można wplatać w codzienne zabawy już z najmłodszymi 

dziećmi. 

 

Zabawy oddechowe: 

 zabawy z rurką, słomką, wodą: przenoszenie małych elementów papieru/obrazka za 

pomocą słomki, burza w szklance wody (dmuchanie przez słomkę do wody) 

 dmuchanie na papierowe łódeczki w misce z wodą 

 zdmuchiwanie kawałka papieru z różnych powierzchni 

 zabawy z płomieniem świecy – lekkie dmuchanie  na płomień by nie zgasł 

 puszczanie baniek mydlanych 

 zabawa w wąchanie kwiatków 

 zabawy z piórkami, wacikami, piłeczkami ping - pongowymi – wyścigi, strzelanie goli do 

bramki,    dmuchanie do celu 

 chuchanie w dłonie 

 chłodzenie gorącej zupy (rączki ułożone na kształt talerza) 

 nadmuchiwanie baloników 

 dmuchanie na balonik, tak by nie spadł na podłogę 

 liczenie na jednym wydechu 

 dmuchanie na wiatraczek 

 gra na flecie, harmonijce. 



Zabawy fonacyjne: 

 nasladowanie głosu szumiącego wiatru: szszszszszszszszszszsz 

 - syczącego węża: ssssssssssssssssssssss 

 - chuchanie na zmarznięte rączki: chuuu chuuu chuuu 

 - zabawa w ruszający pociąg: tttt tttt tttt tttt tttt 

 - studzenie  gorącej herbaty: ffffffffffffff 

 - zabawa w echo - powtarzanie samogłosek 

 - naśladowanie odgłosów zwierząt, przedmiotów, maszyn, narzędzi, instrumentów. 

Zabawy usprawniające wargi, policzki, język: 

 naśladowanie stukotu kopyt konika uderzając czubkiem języka o podniebienie 

 parskanie wargami jak zmęczony konik 

 nadymanie policzków – balonik i przebijanie go palcami 

 cmokanie 

 udawanie ssania cukierka 

 huśtawka unosi się do góry, a potem wraca na dół - wysuń język przed zęby i poruszaj 

nim tak, jakby się huśtał: raz do góry w stronę nosa, raz do dołu w stronę brody 

 śpiący lew – naśladuj ziewanie 

 zamień język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie 

gwoździ 

 chomik wypycha policzki jedzeniem, a Ty spróbuj wypchnąć policzki językiem, raz z 

lewej raz z prawej strony 

 „żołnierz” na defiladzie: na raz – czubek języka wędruje na górną wargę, na dwa – czubek 

języka dotyka lewego kącika ust, na trzy – czubek języka na  dolną wargę, na cztery – 

czubek języka przesuwamy do prawego kącika ust 

 „alpinista” wybrał się na wycieczkę w góry: wspina się na sam szczyt: dotknij czubkiem 

języka do krawędzi zębów dolnych, potem górnych, a na koniec do podniebienia 

 „glonojad” to taka ryba, która mocno przysysa się do ścian akwarium: spróbuj tak jak ona 

mocno przyssać koniuszek języka do podniebienia naśladując glonojada 



 „pędzelek” – malowanie pędzelkiem/językiem na podniebieniu różnych kształtów, 

np.kropelek deszczu, kółeczek 

 żyrafa ma długą szyję i wyciąga ją mocno do góry: otwórz szeroko usta i spróbuj 

wyciągnąć język      do góry, najdalej jak potrafisz 

 słoń ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć; a czy Ty potrafisz dosięgnąć 

językiem do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony? 

 mycie lub liczenie zębów (górnych i dolnych) za pomocą języka; ruchy języka powinny 

być precyzyjne, czubek języka dokładnie dotyka każdego ząbka po kolei 

Zabawy słuchowe: 

 rozpoznawanie dźwięków otoczenia  

 różnicowanie dźwięków (głośny- cichy, długi – krótki, wysoki – niski itp.) 

 odtwarzanie rytmów (wyklaskiwanie, wytupywanie) 

 liczenie dźwięków np. uderzeń w bębenek 

 wyszukiwanie w pomieszczeniu/na obrazkach przedmiotów rozpoczynających się na 

wskazaną głoskę 

 zabawy z rymami, np. łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują 

 dokańczanie rymowanych zdań 

 reagowanie np. klaskaniem na wybrany wyraz/sylabę usłyszaną w wypowiadanym zdaniu 

 zabawa typu: z której strony dochodzi dźwięk? 

 co jest w kubeczku? - wypełniamy plastikowe kubeczki grochem, cukrem, kamykami, 

monetami– dziecko ma za zadanie zgadnąć, którym kubkiem dorosły potrząsnął 

 rozpoznawanie znanych melodii 

 zabawa w sklep - układamy różne przedmioty; dorosły prosi dziecko, aby sprzedało mu 

wszystkie przedmioty, których nazwa rozpoczyna się daną sylabą, np. ma, bu, la itd. 

 co tu nie pasuje? - dorosły rozkłada różne przedmioty/obrazki rozpoczynające się na 

określoną głoskę, w tym jeden, którego nazwa zaczyna się inaczej niż pozostałe; 

zadaniem  dziecka jest zgadnąć, który nie pasuje 

 nauka wierszyków, wyliczanek 

 



Czas spędzony z dzieckiem podczas ćwiczeń, wpłynie nie tylko na jego rozwój mowy a 

także przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości dziecka i pogłębi relacje 

emocjonalne z rodzicami. Dzieci potrzebują kontaktu z rodzicami bardziej niż nam się  wydaje. 

Gdy widzą zaangażowanie rodzica we wspólną pracę potrafią wykazać się dodatkową 

aktywnością i zaangażowaniem. 

 

Zaburzenia miofunkcjonalne (strona  internetowa - miofunkcjonalna.pl - terapia wg A. 

Kittel) 

Co to jest zaburzenie miofunkcjonalne? Co dzieje się podczas „seplenienia”? 

MFS (Zaburzenia miofunkcjonalne) 

Przy tym zaburzeniu chodzi o: 

 Nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania. To oznacza, że język 

podczas każdego aktu połykania (ok 1000 – 2000 razy dziennie) w sposób paradoksalny 

porusza się do przodu i naciska na zęby. W ten sposób język jako jeden z najsilniejszych 

kompleksów mięśni naszego ciała może przesuwać zęby i /lub deformować szczęki.  

 Niekorzystne napięcie mięśni w obszarze ust, które powoduje, że język nie znajduje swojej 

prawidłowej pozycji spoczynkowej, względnie nie potrafi jej utrzymać. Usta często są 

otwarte.  

Jakie objawy występują przy zaburzeniu miofunkcjonalnym i seplenieniu? 

możliwe są takie objawy: 

 otwarte usta  

 oddychanie przez usta  

 pogrubiona i zaczerwieniona warga dolna  

 wilgotna warga dolna  

 ślina w kącikach ust  



 język w pozycji spoczynkowej napiera na zęby, albo leży między zębami  

 zaburzenia artykulacji, często przy realizacji głosek /s/, /sz/, oraz /t, d, n, l/  

 słabo wyrażona mimika twarzy  

 problemy z postawą  

W jaki sposób powstaje seplenienie, co jest tego przyczyną? 

U wielu dzieci seplenienie widoczne jest już podczas wymawiania pierwszych słów. Ogólnie 

uważa się, że tylko niewielka ilość dzieci samodzielnie przezwycięża seplenienie. 

Powstanie tych zniekształceń ma często związek z brakiem równowagi muskulatury warg i 

języka, tak więc przyczyną seplenienia jest zaburzenie miofunkcjonalne. Aby umożliwić 

poprawną wymowę głosek, stosuje się ćwiczenia motoryczne twarzy. 

Jak dochodzi do powstania zaburzenia miofunkcjonalnego? 

Istnieją różne przyczyny, np.: 

 utrudnione oddychanie przez nos przez powiększone migdałki podniebienne lub migdałek 

gardłowy, alergie, brak lub wadliwe oczyszczania nosa z wydzieliny albo ciągłe infekcje  

 niekorzystne karmienie niemowląt:  

 smoczek do butelki o zbyt małej średnicy  

 zbyt krótko trwające posiłki piersią lub butelką  

 zbyt silny wypływ mleka  

 za duży otwór w smoczku do butelki  

 zbyt długie i za intensywne karmienie butelką nawykowe ssanie (kciuka, pościeli, ołówka, 

palców…)  

 picie z kubka z ustnikem 

 obgryzanie paznokci  

 



Co można zrobić w przypadku nawyku ssania (palców) lub obgryzania paznokci? 

 Nawyk ssania może być przyczyną zaburzenia miofunkcjonalnego. W celu wyeliminowania 

nawyku ssania kciuka, należy poinformować dziecko lub młodzież o następstwach tego nawyku. 

Warunkiem wstępnym jest zrozumienie, że odzwyczajenie się jest konieczne. 

 Ćwiczenie czucia w obszarze jamy ustnej uświadomi dziecku lub młodzieży, że podczas 

obgryzania paznokci, ssania kciuka, jak również podczas ssania lub żucia przedmiotów język 

kieruje się do przodu i połykanie odbywa się w kierunku zębów. 

 Omawia się pomysły i pomoce, a także strategie zamienne w celu wyeliminowania nawyku 

ssania i żucia (np. ugniatanie plasteliny lub lekko nadmuchanego balonu lub piłeczki 

antystresowej; lakier do paznokci, specjalne płyny z apteki itd.) 

Jakie są możliwe następstwa nieleczonego zaburzenia miofunkcjonalnego? 

 Stałe problemy z artykulacją lub/oraz niewyraźna wymowa  

 Złe ustawienie szczęk i zębów (np. mocno wystające zęby przednie, zgryz krzyżowy, 

zgryz otwarty, etc.)  

 Problemy ze stawami skroniowo – żuchwowymi  

 Z powodu ucisku i tarcia języka na dziąsła może powstać paradontoza  

W jaki sposób daje się leczyć zaburzenie miofunkcjonalne? 

 Celem terapii logopedycznej jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, 

zamknięcie ust i prawidłowe połykanie.Zależnie od natężenia zaburzenia i indywidualnego 

rozwoju, współpracy dziecka i wspierania terapii przez rodziców, jak również ewentualnie 

istniejących zaburzeń wymowy i ich nasilania, łączny czas leczenia, to ok. 30-40 spotkań 

terapeutycznych. 

 Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia postrzegania w obszarze jamy ustnej, ćwiczenia w 

celu poprawy pozycji spoczynkowej języka i warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysania 

i połykania oraz ćwiczenia całego ciała. 

 Nauka połykania i praca nad artykulacją głosek /s/ i /sz/ ma sens dopiero wtedy, gdy poprzez 

ćwiczenia języka jest wyćwiczona dobrze jego muskulatura (składająca się z 17 mięśni). 



 Zmiana ułożenia narządów mowy podczas mówienia odbywa się tak szybko, że zastosowanie 

nowo wyuczonej i prawidłowej wymowy głosek /s/ albo /sz/ w mowie codziennej jest możliwe 

tylko przy zrównoważonej muskulaturze języka. 

 W celu leczenia zaburzeń miofunkcjonalnych od 1982 r. A. Kittel rozwijała ugruntowaną 

koncepcję terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla dorosłych. Na 

przestrzeni lat sposób postępowania ulegał ciągłemu udoskonalaniu. 

Jak rodzice mogą wspomagać rozwój motoryki twarzy swojego dziecka w domu? 

 Zabawy z dmuchaniem (dmuchana piłka nożna – gra minaturowa, dmuchanie baniek 

mydlanych przez rurkę)  

 Kląskanie językiem (zabawa w „konika”)  

 Malowanie ust pomadką: obraz z całusków pomalowanymi ustami (usta małe szpiczaste, 

duże, otwarte, zamknięte…)  

 Parskanie wargami, ćwiczenie wibracji (podczas zabawy samochodami lub w „konika”  

 Żucie gumy (tylko 10 min)  

 Zabawy z zasysaniem (z rurką)  

 Jedzenie słonych paluszków bez pomocy rąk  

 Zbieranie językiem wiórków kokosowych lub podobnych rzeczy, raz mniejszą lub większa 

ilość  

 Gry zręcznościowe z zamkniętymi ustami / Pozycja spoczynkowa języka  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w Poradniku „Myofunktionelle Störungen – Ein 

Ratgeber für Eltern und erwachsene Betrofene” A. Kittel. „Zaburzenia miofunkcjonalne – 

Poradnik dla rodziców i dorosłych z zaburzeniami miofunkcjonalnymi” A. Kittel. Poradnik jest 

dostępny w polskiej wersji językowej. Zobacz w publikacjach oraz sklepie internetowym. 

 


