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1. Diagnoza. 

Dyzartria nabyta, ataktyczna (móżdżkowa). 

 

1.1. Dane ogólne. 

 

Niniejsza praca zawiera opis studium przypadku dziewczynki z dyzartrią nabytą, 

ataktyczną (móżdżkową). Uważam, że opisany przeze mnie przypadek jest godny uwagi  

i dowodzi, jak w wyniku wieloletniej rehabilitacji, rewalidacji oraz motywacji samego 

dziecka udało się osiągnąć pozytywne rezultaty, które zasadniczo wpływają na dalsze losy  

i funkcjonowanie dziewczynki. Wszystkie informacje, które podaję, zdobyłam od matki 

uczennicy i opisuję za jej zgodą. 

Obecnie Ewa jest uczennicą klasy szóstej i ze względu na swoją niepełnosprawność 

uczęszcza do szkoły specjalnej. Dziewczynka była odroczona od rozpoczęcia obowiązku 

szkolnego, dwukrotnie chodziła do klasy pierwszej.  

Od początku nauki w szkole specjalnej śledzę jej losy, a od 3 lat prowadzę zajęcia 

rewalidacyjne.  

Ewa urodziła się w 2002 roku w… Jest dzieckiem z pierwszej ciąży, poród odbył się 

w terminie. Dziewczynka w skali Apgar otrzymała 10 punktów,  ważyła 3400 gramów, 

długość jej ciała wynosiła 56 cm.  

Obecnie Ewa mieszka z matką i młodszą siostrą w domu jednorodzinnym.  

Rodzice – Irena i Marek rozwiedli się. Matka (40 lat) ma wyższe wykształcenie lecz nie 

pracuje w zawodzie, zajmuje się dziećmi. Warunki materialne rodziny są trudne, gdyż matka 

pobiera tylko świadczenie pielęgnacyjne na córkę.  

Gdy dziewczynka miała 2 lata ojciec (42 lata) jadąc pod wpływem alkoholu 

spowodował wypadek, w którym Ewa doznała poważnych obrażeń mózgu.  

Po tym zdarzeniu ojciec wyprowadził się z domu i od czasu wypadku nie utrzymuje kontaktu 

z dziećmi.  
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1.2.  Dane kliniczne. 

1.2.1.Wywiad. 

Z wywiadu przeprowadzonego z matką wynika, iż Ewa jest pierwszym dzieckiem  

z pierwszej ciąży. W czasie ciąży matka czuła się dobrze, nie przyjmowała żadnych leków. 

Córka urodziła się o czasie, poród był naturalny. Stan ogólny dziecka był bardzo dobry.  

Po trzech dobach dziewczynka została wypisana ze szpitala.  

Jako niemowlę Ewa rozwijała się prawidłowo, bez powikłań. Siadać zaczęła mając 6 

miesięcy. Potem raczkowała, a chodzić zaczęła gdy skończyła rok. Mając 1,5 roku zaczęła 

mówić pełnymi zdaniami. Dziewczynka dobrze się rozwijała, była spokojna, pogodna i nie 

przechodziła żadnych poważniejszych schorzeń,.   

Ewa mając 2 lata, była uczestnikiem wypadku samochodowego, który spowodował 

pijany ojciec. Matka twierdzi, że wówczas „córka doznała urazu móżdżku, po którym przez  

3 doby była nieprzytomna pod respiratorem. Gdy się obudziła początkowo nikogo  

nie rozpoznawała, nie było z nią kontaktu, nie mówiła, nie potrafiła siedzieć, chodzić,  

nie mogła jeść ani pić. Dziewczynka miała krwiaka, który jednak nie został zoperowany.  

Obecne problemy z chodzeniem są efektem urazu móżdżku i dlatego prawa strona ciała jest 

osłabiona. Ewa była praworęczna, lecz w konsekwencji wypadku i doznanych obrażeń jest 

leworęczna. Dziewczynka ma również padaczkę pourazową i z tego względu stale przyjmuje 

leki. Dziewczynka w wyniku wypadku miała również uraz oka. Z powodu ucisku  

na nerw wzrokowy prawego oka przeszła operację. Obecnie nosi okulary.” 

Dziecko było rehabilitowane metodą Vojty i początkowo stwierdzono u niej 

czterokończynowe porażenie. W wyniku wielomiesięcznej terapii i rehabilitacji lewa strona 

ciała wróciła do sprawności.  

Po pobycie w szpitalu i stabilizacji stanu zdrowia Ewa trafiła do … do … Centrum 

Rehabilitacji. Była tam przez 6 tygodni. Po roku dzięki terapii logopedycznej zaczęła mówić, 

a po około 1,5 roku zaczęła chodzić. Jest rehabilitowana  

do dnia dzisiejszego.  

Z wywiadu przeprowadzonego z matką wynika również, że dziewczynka chodziła  

do pobliskiego przedszkola i do zerówki. Była jednak odroczona od obowiązku szkolnego  
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i powtórzyła zerówkę. Początkowo nie miała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lecz tylko opinię o odroczeniu od obowiązku szkolnego i powtórzyła klasę pierwszą.  

Pierwsze orzeczenie do kształcenia specjalnego otrzymała po powtórzeniu klasy „0”  

i wówczas trafiła do szkoły specjalnej, w której uczy się do dnia dzisiejszego.  

   

Matka twierdzi, że na chwilę obecną Ewa potrafi samodzielnie się ubrać, trzeba jej 

tylko zakładać rajstopy. Potrafi umyć zęby, ale podczas kąpieli trzeba jej pomagać.  

Sama korzysta z toalety. Samodzielnie nie potrafi zapiąć guzików. Lewa ręka jest sprawna, 

natomiast prawa jest praktycznie bezwładna. Prawa ręka jest też mniejsza od lewej.  

Z kolei prawa noga jest mniej porażona niż ręka, ale i tak Ewa ma problemy z chodzeniem i 

utrzymaniem właściwej równowagi. 

 

1.2.2. Obserwacja. 

Obserwację przeprowadziłam podczas pobytu dziewczynki w świetlicy szkolnej  

po zajęciach lekcyjnych, jak również podczas zajęć szkolnych i rewalidacyjnych.  

W kontaktach interpersonalnych Ewa jest spokojną dziewczynką, pogodną  

w nastroju i łatwo nawiązującą kontakt. Dziewczynka właściwie podporządkowuje  

się poleceniom, pracuje chętnie, lecz wolno.  

Podczas czynności szkolnych dziewczynka szybko się męczy. Czyta i pisze w bardzo 

wolnym tempie. Napięcie mięśniowe jest słabe, co w konsekwencji przekłada się na niską 

sprawność grafomotoryczną: litery są niekształtne, nie mieszczą się w liniaturze, a tempo 

pisania jest spowolnione. W czytaniu dominuje głosowanie z syntezą (nie zawsze 

prawidłową), brak jest odpowiedniej intonacji i akcentu.  

Utrzymujące się braki we fleksji i składni (mieszanie końcówek fleksyjnych, 

nieprawidłowy szyk w zdaniu) sprawiały, że wypowiedzi dziewczynki nie zawsze  

są czytelne. 

W artykulacji dominuje niewłaściwa realizacja głoski [r]. Słabiej funkcjonuje również 

twórczy wymiar mowy: dziewczynka ma trudności z abstrahowaniem, uogólnianiem  

i tworzeniem pojęć.  
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1.2.3. Analiza dokumentacji medycznej.  

1.2.3.1. Informacje z pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii Chirurgicznej.  

Analiza rozpoznania medycznego na Oddziale Intensywnej Terapii Chirurgicznej 

potwierdza, że Ewa mając 2 lata, uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu.  

Została wówczas przywieziona karetką do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego w ... Przed przyjęciem na Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej pobrano 

pacjentce krew, a także wykonano USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, poprawiono 

ułożenie rurki intubacyjnej.  

„Opis diagnostyczny w dniu przyjęcia na oddział: 

• rozległy uraz mózgu, 

•  razowy obrzęk mózgu, 

• krwotoczne stłuczenie okolicy potyliczno - móżdżkowej lewej, 

• krwawienie podpajęczynówkowe, 

• złamanie łuski kości potylicznej po stronie lewej i prawej,  

• ostra niewydolność oddechowa pochodzenia centralnego,  

• pourazowe zaniki korowo-podkorowe, 

• zapalenie płuc, 

• biegunka o nieokreślonej etologii.” /ZAŁĄCZNIK Nr 1/  

Dziewczynka była nieprzytomna, w stanie ciężkim, z obecnym, lecz niewydolnym 

oddechem własnym. Widoczna u była niej zgięciowa reakcja na ból - słabsza po stronie 

prawej, także prawa źrenica była szersza, lecz słabiej reagująca na światło.  

Pacjentkę natychmiast zaintubowano.  

Kilka godzin po wypadku wykonano dziewczynce tomografię komputerową głowy  

i badanie kanałów kręgowych C1 i C2, w wyniku których stwierdzono brak wskazań  

do pilnego leczenia chirurgicznego. Następnie dziewczynkę przyjęto na Oddział Intensywnej 

Terapii, gdzie podłączono ją do respiratora, założono cewnik do pęcherza moczowego  
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i zgłębnik do żołądka. Ze względu na podejrzenie uszkodzenia rdzenia przedłużonego 

założono kołnierz usztywniający. Stan dziecka był nadal bez zmian.  

W godzinach nocnych pacjentka miała 40 - stopniową gorączkę, w wyniku której była 

ochładzana fizykalnie i farmakologicznie. Ciężki stan dziecka utrzymywał się przez około  

2 tygodnie, wówczas gorączkowała uporczywie powyżej 38,5. Stan neurologiczny ulegał 

bardzo powolnej poprawie.  

W 8 dobie od wypadku dziewczynka zaczęła spontanicznie otwierać oczy, 

zaobserwowano wówczas asymetrię ruchów kończyn - po stronie lewej niedowład.  

Ewa nadal była bez kontaktu, nie spełniała poleceń, nie połykała, nie koncentrowała wzroku, 

nie widać było poprawy stanu zdrowia. 

Podczas pobytu w szpitalu Ewa poddana była trzykrotnej tomografii komputerowej.  

W pierwszym badaniu zaobserwowano „ukrwione stłuczenie w okolicy potyliczno-

móżdżkowej lewej, krew w przestrzeni podpajęczynówkowej, szczególnie w okolicy namiotu 

móżdżku, wokół pnia mózgu, wokół rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego (poziom 

otworu wielkiego i nieco poniżej do poziomu C1-C2). Cechy obrzmienia móżdżku.  

Układ komorowy nieprzemieszczony, nieznacznie zwężona komora IV. Widoczne liczne 

szczeliny pęknięć łuski kości potylicznej po stronie lewej oraz po prawej. Nie uwidoczniono 

urazowych zmian kostnych kręgów C1 i C2, stosunki anatomiczne w stawie szczytowo-

obrotowym zachowane.” 

Trzy dni po wypadku w badaniu TK głowy stwierdzono „świeżą krew w przestrzeni 

podpajęczynówkowej: namiot móżdżku, szczególnie po stronie lewej (10x40 mm)  

w sąsiedztwie sierpu mózgu- grubość do 2 mm oraz w rogach potylicznych komór bocznych 

(do 1 mm). W lewym płacie móżdżku hipodensyjny obszar o wymiarach 24x24 mm odpowiada 

zmianom pourazowym. Poza tym hipodensyjność móżdżku prawidłowa.  

W łusce potylicznej po stronie prawej widoczna szczelina złamania. Odłamy prawidłowo 

ustawione. Densyjność istoty szarej i białej obu półkul prawidłowa. Układ komorowy 

nadnamiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, nieuciśnięty. Komora III i IV prawidłowa. 

Przestrzeń podpajęczynówkowa poza móżdżkiem prawidłowa.” 

Około trzy tygodnie po wypadku w badaniu TK głowy „uwidoczniono regresję zmian 

pourazowych w obrębie OUN. Widoczny krwiak w fazie ewolucji o wymiarach 40x10 mm  

w przestrzeni podpajęczynówkowej, nad piramidą kości skroniowej lewej. Regresja zmiany 
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hipodensyjnej w lewym płacie móżdżku do 15x12 mm. Śladowo poszerzone przestrzenie 

płynowe (przymózgowe) do 5 mm. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, 

nieposzerzony. Stan po złamaniu łuski kości skroniowej prawej.”  

Po stabilizacji dziewczynkę przekazano na Oddział Chirurgii celem dalszego 

specjalistycznego leczenia. 

 

1.2.3.2. Informacje z pobytu na Oddziale Chirurgii i Traumatologii. 

Po miesiącu leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii Chirurgicznej dziewczynka  

w stanie skrajnie ciężkim została przewieziona karetką na Oddział Chirurgii Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. 

Stan ogólny Ewy stopniowo poprawiał się. W badaniu TK głowy stwierdzono u niej 

„ukrwotocznione stłuczenie w okolicy potyliczno-móżdżkowej lewej. Widoczne liczne szczeliny 

pęknięcia łuski kości potylicznej po stronie prawej i lewej. W okolicy potylicznej  

u dziecka wystąpiła rana odleżynowa, w wyniku leczenia zachowawczego odleżynę 

wygojono.”  

W konsekwencji badań dziecko wielokrotnie konsultowano neurochirurgicznie.  

Po dwóch miesiącach od wypadku u dziecka wprowadzono rehabilitację.  

Kontrolne TK głowy wykazywały stopniową regresję zmian urazowych mózgu.  

Zdarzało się jeszcze, że pacjentka gorączkowała, co również zostało odnotowane w karcie 

informacyjnej. 

Ze względu na pojawiające drżenie i skurcze toniczne oraz zmiany EEG Ewa została 

przekazana celem dalszej konsultacji lekarskiej i rehabilitacji w Wojewódzkim Ośrodku 

Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ... 
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1.2.3.3. Informacje z pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci  

i Osób Niepełnoprawnych w ...  

Zaraz po stabilizacji stanu zdrowia pacjentki, który uzyskano był na Oddziale 

Chirurgii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, rozpoczęto postępowanie 

usprawniające w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnpsrawnych  

w ...  

Na miejscu stwierdzono u dziewczynki „niedowład czterokończynowym typu 

mieszanego, z przewagą spastycznego strony prawej, po stłuczeniu mózgu i móżdżku  

w wyniku ciężkiego urazu czaszkowo- mózgowego (uczestnik wypadku komunikacyjnego). (…) 

Przy przyjęciu dziecko było w stanie dobrym, z niedowaładem spastycznym z objawami 

odrzucenia strony prawej, ubogą motoryką spontaniczną, bez umiejętności samodzielnej 

pionizacji, słabą kontrolą głowy i tuowia, w kontakcie społecznym, z mutyzmem.” 

/ZAŁĄCZNIK Nr 8/ 

 Podczas pobytu w Ośrodku zastosowano metody SI, stymulację przedsionkową, 

stymulację czucia głębokiego i powierzchniowego, stymulację bodźcami dźwiękowymi  

i optycznymi, Vojty, wzorce pełzania, I,II, III i IV fazę obrotu, NDT - Bobath wzorce głowy, 

obręczy barkowej, naukę chodu, intensywne wybudzanie, terapię sprawności oddechowej, 

pionizację, obserwowano zmianę sprawności psychoruchowej. W konsekwencji podjętych 

działań rehabilitacyjnych początkowo stwierdzono: brak motoryki spontanicznej oraz brak 

kontaktów społecznych, obecny Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny, odruchy akustyczno 

- twarzowy i oczno - twarzowy były ujemne. 

W wyniku zastosowanego dalszego leczenia i rehabilitacji uzyskano: poprawę funkcji 

ruchowych, znacznie bogatszą motorykę spontaniczną (lepsza dolna), z poprawą ułożenia 

stopy i ręki (na polecenia chwyta przedmioty ręką prawą z korektą chwytu).  

Ewa uzyskała pionizację ciała, zaczęła poruszać się samodzielnie. Nadal jednak wymagała 

pomocy ze strony innych osób przy zabiegach higienicznych i samoobsługowych.  

Ze względu na zalecenia lekarskie, co do konieczności kontynuowania terapii 

rehabilitacyjnej, Ewa do chwili obecnej korzysta z rehabilitacji i leczenia w Wojewódzkim 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnoprawnych w ...  
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Konsekwencją wyżej wymienionych poczynań lekarsko-rehabilitacyjnych  

jest poprawa równowagi ciała i koordynacji ruchów, jak również poprawiła postawy ciała 

dziewczynki. 

1.2. Opinie. 

1.2.1. Opinia psychologiczno-pedagogiczna przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego. 

Na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Ewa 

została odroczona od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w celu włączenia jej do 

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i objęcia pomocą pedagogiczną. Z powodu trudności 

edukacyjnych wynikających z przeprowadzonego badania psychologiczno-pedagogicznego 

stwierdzono, że dziewczynka nie osiągnęła wystarczającej dojrzałości do podjęcia nauki  

w szkole podstawowej.   

Zespół Orzekający stwierdził, iż Ewa dysponuje niewielkim zasobem wiadomości  

o najbliższym otoczeniu. Słabo orientuje się w otoczeniu i nie dostrzega związków między 

zdarzeniami. Zaobserwowano także niski zasób słownictwa, trudności z uogólnianiem  

i tworzeniem pojęć nadrzędnych. W artykulacji zauważalna jest nieprawidłowa wymowa 

spowodowana znacznym obniżeniem pracy narządów mowy.  

Rozpoczęcie nauki szkolnej utrudnia dziewczynce także myślenie logiczne,  

które nie jest adekwatne do jej wieku. Ewa potrafi przeliczać elementy do 10-ciu,  

ale niedostatecznie radzi sobie z działaniami arytmetycznymi, co spowodowane jest 

nieumiejętnością rozpoznawania cyfr.  

W funkcjonowaniu dziewczynki wyraźnie uwydatniają się funkcje percepcyjno-

motoryczne, które mają istotny wpływ na umiejętności czytania i pisania.  

Dziewczynka potrafi rozpoznać zaledwie kilka liter i prostych znaków, nie potrafi czytać ani 

układać z rozsypanki wyrazowej krótkich i prostych wyrazów. Poważny problem stanowi 

także wyodrębnianie głosek w wyrazach.  

W związku z niedowładem prawostronnym będącym konsekwencją wypadku i urazu 

mózgu Ewa ma obniżoną sprawność manualną. W związku z niedowładem prawostronnym 

posługuje się ręką lewą, która szybko się męczy. Tempo pracy przy czynnościach 

manualnych jest wolne. 
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Podczas badania stwierdzono także tendencję dziewczynki do unikania wysiłku 

umysłowego, trudności z rozumieniem zdań złożonych. Badana oczekiwała pomocy  

i wymagała dodatkowych wyjaśnień i podpowiedzi. 

W wyniku braku wystarczającej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

Zespół Orzekający zasugerował następujące wskazania do pracy z dzieckiem: 

1. Systematyczna i intensywna praca korekcyjno-kompensacyjna ukierunkowana na:  

• podnoszenie sprawności manualnej dziecka poprzez: malowanie, rysowanie, 

wycinanie, lepienie z plasteliny, odwzorowywanie, rysowanie po śladzie itp., 

• usprawnianie obniżonych funkcji percepcyjno - motorycznych przez różnego 

rodzaju zabawy i ćwiczenia (np. układanki typu puzzle, mozaiki, odtwarzanie  

z pamięci obserwowanych wcześniej wzorów graficznych, określanie różnic  

na obrazkach, zabawy na wyodrębnianie głosek na początku, w środku  

i na końcu wyrazu itp.), 

• poznawanie liter i kształtowanie umiejętności czytania i pisania. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć z dziewczynką jej wolnego tempa pracy oraz 

ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej. Zapewnienie Ewie 

atmosfery zrozumienia dla jej problemów. Wspieranie w sytuacjach i zadaniach 

dla niej trudnych. Pozostawienie dla niej więcej czasu na udzielenie odpowiedzi  

i wykonanie określonych zadań. 

3. Systematyczna terapia logopedyczna w celu usprawniania mowy. 

4. Wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności tworzenia pojęć 

nadrzędnych i posługiwania się nimi. Zachęcanie do formułowania bardziej 

złożonych wypowiedzi poprzez m. in. opowiadanie, opisywanie i porównywanie. 

5. Rozwijanie orientacji w najbliższym otoczeniu oraz poszerzanie wiadomości  

o otaczającym środowisku.  

6. Mobilizowanie do systematycznej pracy w domu, a także chwalenie i docenianie 

nawet za najmniejsze sukcesy. 
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1.2.2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane przez Zespół 

Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na etap kształcenia w nauczaniu 

zintegrowanym (klasa I-III) z uwagi na występujące u Ewy niepełnosprawności sprzężone 

(upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa). Orzeczenie takie 

posiada dziewczynka do chwili obecnej. 

Zespół Orzekający stwierdził, że rozwój umysłowy dziewczynki w dalszym ciągu 

kształtuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.  

Niepełnosprawność ruchowa przejawia się w dużych ograniczeniach w zakresie sprawności 

dużej i małej motoryki. Ewa w poruszaniu się nie wymaga pomocy osoby trzeciej.  

Ma duże trudności przy wykonywaniu czynności manualnych i grafomotorycznych. 

Wszystkie czynności wykonuje w bardzo wolnym tempie. Można obserwować dużą 

męczliwość.  

Niepełnosprawność ruchowa przejawia się również w niskiej sprawności narządów 

artykulacyjnych oraz nieprawidłowościach ruchów naprzemiennych warg i języka.  

Dysponuje ubogim zasobem słownictwa czynnego, ale jest dobrze zorientowana  

w najbliższym środowisku. Rozumie proste polecenia i wykonuje je. Wypowiada się 

zdaniami pojedynczymi i rozwiniętymi, popełniając błędy gramatyczne. W wypowiedziach 

dominują rzeczowniki nad czasownikami i przymiotnikami.  

Artykulacja głosek jest prawidłowa. Zamienia jedynie [r] na [l], mówi cichym  

i słabym głosem w wolnym tempie.  

Badanie procesów myślenia wykazuje, że samodzielnie wykonuje operacje myślenia 

przez tożsamość i analogie. Sprawnie funkcjonuje pamięć długotrwała. Zachowuje zasady  

i normy zachowań społecznych. Badanie pedagogiczne wskazuje na niski poziom 

umiejętności fonologicznych są one na poziomie adekwatnym dla ogólnego rozwoju 

umysłowego. Zna wszystkie litery, czyta techniką mieszaną z przewagą sylabiczno - 

wyrazową. Prawidłowo rozumie treść prostego, krótkiego tekstu. Ma trudności w pisaniu  

ze słuchu. Pismo uczennicy jest obecnie dość kształtne, pisze wolno.  

W zakresie arytmetyki rozumie proste pojęcia arytmetyczne, porównuje wartości 

liczb, szereguje liczby na osi. Rozwiązuje proste zadania z treścią. Wyodrębnia dziesiątki  
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i jedności w liczbach dwucyfrowych. W kontaktach jest otwarta, chętnie podejmuje 

współpracę.  

1.2.3. Opinia psychologiczna po pierwszym roku nauki w szkole specjalnej. 

 

Opinia psychologiczna została opracowana na podstawie diagnozy mocnych i słabych 

stron rozwoju psychofizycznego Ewy po pierwszym roku nauki w szkole specjalnej. 

Poziom sprawności manualnej i percepcji wzrokowej u Ewy jest niski. Dziewczynka 

cechuje się wzmożonym napięciem mięśniowym oraz silnie zaburzoną precyzją w 

odwzorowywaniu kształtów. Koordynacja wzrokowo - ruchowa jest mocno obniżona- 

dziewczynka nie potrafi zachować równoległości linii, w rysunku brak jest styczności między 

elementami figur lub części składowe wzorów zachodzą na siebie. Występują u niej znaczne 

trudności w zakresie percepcji wzrokowej - dziewczynka nieprawidłowo spostrzega kształt 

figur, nie potrafi właściwie ujmować proporcji i wielkości pomiędzy elementami składowymi 

poszczególnych wzorów. Na podobnym poziomie pozostaje u niej również sprawność 

graficzna - ma ona problemy w odtwarzaniu wzorów literopodobnych, bywa, że nie mieści  

się w liniaturze, znaki są niekształtne i nieprecyzyjne, co obniża graficzną stronę jej pisma. 

Ewa cechuje się bardzo niską precyzją w odwzorowywaniu kształtów, przejawia tendencję do 

przekształcania kątów w łuki, nie zachowuje równoległości linii, a kopiowane kształty często 

zachodzą na siebie.  

 Problemy te znajdują swoje odbicie w rozwoju integracji wzrokowo-ruchowej,  

w obrębie której dziewczynka nie osiągnęła dojrzałości. W tym zakresie wskazuje bardzo 

poważne opóźnienie. Najczęściej popełnianymi błędami są: zniekształcanie całych figur bądź 

ich elementów oraz rotacje wzorów, głównie mające postać lustrzanego odbicia.  

Są to błędy o dużej wadze diagnostycznej, nie występujące już zazwyczaj u dzieci w wieku 

Ewy. Trudności pojawiają się już na poziomie analizatora wzrokowego, o czym świadczy to, 

że dziewczynka nie zauważa popełnianych przez siebie błędów i w związku z tym  

nie czyni żadnych prób ich korygowania. Zarówno motoryka ręki, jak i precyzja kątów  

są u uczennicy bardzo silnie obniżone. Zaobserwowane powyżej problemy mają ścisły 

związek ze sprzężonymi niepełnosprawnościami dziecka – z obniżoną sprawnością ruchową, 

wynikającą z prawostronnego niedowładu spastycznego, jak i wadą wzroku u dziewczynki.  

Wymienione problemy wpływają niekorzystnie zarówno na spostrzeganie, orientację 

przestrzenną oraz analizę i syntezę wzrokową Ewy. 



14 

 

 Myślenie przyczynowo - skutkowe u Ewy jest dość dobrze rozwinięte, jednak cechuje 

ją pewna powierzchowność i szablonowość. Bardziej subtelnych zależności  

i związków dziewczynka nie potrafi dostrzec, nawet pomimo udzielania jej wskazówek  

i podpowiedzi. Lepsze rezultaty dziewczynka osiąga przy dokonywaniu operacji analityczno -

syntetycznych na materiale obrazkowym, nie sprawia jej trudności porównywanie, jednak  

w zakresie spostrzegawczości wykazuje pewne ograniczenia. 

 Tempo pracy Ewy, a przede wszystkim tempo pisania jest wyraźnie obniżone. 

Dziewczynka pisze na zasadzie odwzorowywania. Brak jest łączeń i styczności pomiędzy 

kopiowanymi przez nią znakami, litery często bywają niekształtne, o falistych i przerywanych 

liniach, nie mieszczą się w liniaturze, zdarzają się też błędy w postaci lustrzanego odbicia, 

dotyczy to przede wszystkim głosek: [p-g], [b-d], nie rozróżnia także liter ą, ę czy ó. 

 Dziewczynka czyta metodą głoskowania w zasadzie bez syntezy. Rozumienie tekstu 

czytanego znajduje się na poziomie słabym- uczennica ma poważne trudności  

w zapamiętywaniu, jak również z syntezą słuchową przeczytanych wyrazów.  

 Podczas rysowania postaci ludzkiej przez dziewczynkę zaobserwowano duże 

opóźnienie w zakresie ogólnego poziomu rozwoju. Rysunek jest ubogi, schematyczny, o dość 

sztywnej formie, na poziomie wytworów dzieci w wieku około 4 lat. Taki sposób 

przedstawiania postaci ludzkiej świadczy o dość poważnych deficytach w zakresie percepcji 

wzrokowej i sprawności manualnej oraz kształtującej się zdolności integracji wzrokowo -

ruchowej.  

 

 

1.2.4. Opinia wychowawcy o uczniu - stan obecny. 

 Na podstawie ocen śródrocznych i końcowych, jak i również opinii innych nauczycieli 

uczących dziewczynkę, wychowawczyni wydała opinię na koniec klasy V szkoły 

podstawowej.  

Z opinii jasno wynika, że Ewa dobrze orientuje się w otaczającym świecie, 

prawidłowo odczytuje sytuacje społeczne, rozumie związki przyczynowo - skutkowe. 

Dziewczynka jest zdyscyplinowana i obowiązkowa. Wzorowo uczęszcza na zajęcia lekcyjne  

i jest zawsze przygotowana do zajęć.  
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W kontaktach z rówieśnikami jest towarzyska i pomocna, potrafi zgodnie 

współpracować w grupie.  

Ewa nie ma problemów z rozumieniem poleceń, właściwie koncentruje uwagę  

na wykonywanym zadaniu. Potrafi pracować samodzielnie bez pomocy i wsparcia 

nauczyciela. 

Z uwagi na niepełnosprawność ruchową dziewczynki nadal utrzymują się trudności  

z wykonaniem czynności manualnych i grafomotorycznych. Na wszystkie czynności 

związane z motoryką Ewa potrzebuje więcej czasu, gdyż szybko się męczy. Dziewczynka 

pisze starannie, ale w wolnym tempie. 

Uczennica wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi. Czyta powoli 

techniką sylabowo - głoskową. Słucha ze zrozumieniem, a przeczytany tekst rozumie na tyle 

dobrze, by móc go zinterpretować i opowiedzieć.   

Ewa prawidłowo liczy do 100 i w tym zakresie dodaje i odejmuje na konkretach. 

Rozwiązuje proste zadania z treścią, a także rozpoznaje podstawowe figury geometryczne.   

Ogromnym sukcesem Ewy jest otrzymanie przez nią  bardzo dobrej promocji  

do kolejnej klasy. Jako jedyna w całej szkole otrzymała świadectwo z wyróżnieniem.  

Obecnie Ewa nadal bardzo dobrze się uczy. Mimo swoich trudności związanych  

z niepełnosprawnością przystąpiła do pisemnego egzaminu próbnego po klasie VI szkoły 

podstawowej, a jego wyniki były najlepsze na tle klasy. Dziewczynka przystąpiła także do 

egzaminu właściwego kończącego klasę VI szkoły podstawowej. Sprawdzian obejmował 

wiadomości i umiejętności z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki stanowiły 

teksty do analizy, ale również informacje z zakresu historii lub przyrody.  

Z rozmów z dziewczynką wynika, iż  egzamin przebiegł dla niej pomyślnie, spodziewa  

się wysokich wyników. 
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1.3. Dane testowe. 

W celu postawienia prawidłowej diagnozy logopedycznej przeprowadzono pełne 

badanie logopedyczne, które przeprowadzone zostało orientacyjnym badaniem mowy  

i „Skalą dyzartrii. Wersja dla dzieci” Urszuli Mireckiej na terenie placówki szkolnej,  

do której uczęszcza dziewczynka, w trakcie zajęć logopedycznych.  

W ramach diagnozy logopedycznej na początek przeprowadzono swobodną rozmowę 

z Ewą. Oceny dokonano na podstawie odpowiedzi dziewczynki na zadawane pytania,  

jak i również opowiadania na temat zaobserwowanych ilustracji.  

W przeprowadzonej rozmowie zwrócono szczególną uwagę na: 

• umiejętność i sposób formułowania wypowiedzi, 

• umiejętność rozumienia poleceń i pytań, 

• zdolność nawiązywania kontaktów, 

• umiejętność używania różnych części mowy, stosowania poprawnych struktur 

gramatycznych, 

• zasób słownictwa, 

• płynność mowy, 

• prozodię, tj. tempo, rytm i melodię wypowiedzi. 

Prozodia mowy jest zniekształcona, co uwydatnia się w wolnym i cichym tempie 

mowy. Wypowiedzi Ewy pozbawione są właściwej intonacji i akcentu.   

  Pełne badanie mowy zostało przeprowadzone według skali Urszuli Mireckiej. Część 

badania dotycząca artykulacji głosek pozwoliła na zdiagnozowanie u dziewczynki 

pozanormatywnej wymowy [r] zwanej rotacyzmem właściwym gardłowym, tj. feryngealnym.  

W ocenie budowy narządów mowy uwzględniono: język, podniebienie twarde  

i miękkie, wędzidełko językowe, zgryz i jamę nosową. Wielkość języka jest proporcjonalna 

do wielkości jamy ustnej. U uczennicy stwierdzono nieznaczne skrócenie wędzidełka 

językowego. Podniebienie zarówno twarde, jak i miękkie nie wykazały anomalii.  

Jama nosowa jest drożna, zaś zgryz nieprawidłowy (tyłozgryz).  

W ocenie sprawności narządów mowy sprawdzono motorykę języka i warg.  

Badanie wykazało obniżoną sprawność języka w postaci trudności w jego pionizacji oraz 

wykonanie ruchów celowych, np. kierowanie apeksu języka w kąciki ust. 

W konsekwencji przeprowadzonej diagnozy logopedycznej zalecono terapię dyzartrii, 

polegającą na podjęciu działań zmierzających do: 
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• zniwelowania nieprawidłowej wymowy głoski [r] w postaci uzyskania prototypowego 

dźwięku mowy w mowie potocznej, 

• uzyskaniu pionizacji czubka języka, 

• rozwijanie kompetencji w zakresie nadawania mowy (mówienie): 

     - w aspekcie leksykalnym (poszerzanie zasobu słownictwa czynnego), 

           - w aspekcie gramatycznym (ćwiczenia w stosowaniu form fleksyjnych,  

              budowaniu  struktur zdaniowych), 

          - w aspekcie ekspresyjnym ( praca nad prozodią mowy, tempem i płynnością). 

 

1.4. Hipoteza diagnostyczna. 

 W zaobserwowanych u Ewy objawach dominują zaburzenia o charakterze dyzartrii 

ataktycznej (móżdżkowej). Swoją diagnozę opierałam na informacjach pochodzących  

z wywiadu przeprowadzonego z matką dziewczynki, obserwacjach własnych, na analizie 

wyników badań lekarskich, jak również  informacji z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, a także z danych z opinii psychologicznej i logopedycznej. 

„Dyzartria ataktyczna (móżdżkowa) wywołana jest uszkodzeniem móżdżku, w wyniku 

czego koordynacja ruchów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych jest nieprawidłowa. 

Następuje zaburzenie płynności mówienia oraz pojawiają się następujące zniekształcenia 

wypowiedzi: 

• niedokładna wymowa głosek i nieregularne przechodzenie od artykulacji jednej 

głoski do drugiej, 

• nieakcentowanie lub nadmierne akcentowanie wyrazów lub sylab zwykle 

nieakcentowanych, przeciąganie głosek, przeciąganie przerw i powolne 

wymawianie, dźwięki są jakby specjalnie odmierzane, co określa się mianem mowy 

skandowanej, 

• głos chrapliwy i monotonia dźwiękowa wypowiedzi.”1  

                                                           
1 „Dyzartria. Teoria i praktyka”, red. Z. Tarkowski, Lublin 1999. 
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Zaburzenia dysartryczne u dzieci są zespołem dysfunkcji wynikających z nieprawidłowej 

pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Przyczyną zaburzeń 

funkcjonowania aparatu ruchowego u Ewy są uszkodzenia odpowiednich struktur 

ośrodkowego układu nerwowego: struktur zaliczanych do ośrodkowego neuronu ruchowego, 

tj. wchodzących w skład układu piramidowego, pozapiramidowego i móżdżku.  

Z kolei trudności realizacyjne (zaburzenia artykulacji), będące najważniejszym objawem 

dysartrii są wynikiem porażenia, niedowładów lub nieprawidłowej koordynacji czynności 

mięśni aparatu artykulacyjnego.  

 

2. Program terapii logopedycznej. 

„Jednym z ważniejszych problemów osób z dyzartrią jest zwykle ograniczenie 

zrozumiałości ich wypowiedzi - występuje ono w różnym stopniu, utrudniając, a w skrajnych 

wypadkach uniemożliwiając przekaz informacji. To właśnie niezrozumiała wymowa staje się 

najczęściej powodem, dla którego podejmowana jest terapia logopedyczna.  

Główny cel postępowania terapeutycznego w dyzartrii stanowi zatem polepszenie 

zrozumiałości wypowiedzi (w przypadku pacjentów mówiących) lub rozwinięcie sprawności 

umożliwiających budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia (w przypadku pacjentów 

niemówiących).”2  

Po analizie materiału diagnostycznego opracowałam dla Ewy program terapii 

logopedycznej. Z uwagi na fakt, że trudności komunikacyjne u dziewczynki wynikają 

bezpośrednio z zaburzeń na poziomie segmentalnym (realizacji fonemów i ich połączeń- 

rotacyzm właściwy) oraz poziomem suprasegmentalnym (zakłócenia w zakresie rezonansu, 

tempa i rytmu mówienia, intonacji, frazowania, synchronizacji oddechowo – fonacyjno -

artykulacyjnej) główny cel terapii logopedycznej stanowi zatem polepszenie zrozumiałości 

wypowiedzi dziewczynki, a osiągnąć go można poprzez:  

• usprawnienie narządów artykulacyjnych (gównie języka), 

•  poprawę funkcji oddechowych (korekta toru oddechowego, rytmu oddychania),  

                                                           
2 U. Mirecka „Postępowanie logopedyczne w przypadku dyzartrii.”, „Logopedia. Standardy postępowania 

logopedycznego.” St. Grabias, J. Panasiuk, T. Wożniak. 
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• poprawę fonacji (korekta ataku głosowego, kontrola jakości i natężenia głosu), 

•  polepszenie poziomu prozodycznego wypowiedzi (kontrola tempa i rytmu mówienia, 

intonacji),  

• poprawę artykulacji (wywołanie głoski [r] lub polepszenie jej artykulacji),  

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (lingwistyczna i pragmatyczna), 

▪ obniżenie nadmiernego napięcia psychofizycznego, kontrolę kinezyki (postawa i ruchy 

ciała). 

 

3. Przebieg terapii logopedycznej. 

Terapię logopedyczną przeprowadziłam z Ewą podczas zajęć rewalidacyjnych.  

Przez trzy lata korygowałam wady mowy z częstotliwością cotygodniowych godzinnych 

spotkań w gabinecie logopedycznym na terenie placówki szkolnej. 

Terapię zazwyczaj rozpoczynałam zazwyczaj od ćwiczeń oddechowych, których celem 

była poprawa jakości oddychania, powiększenie pojemności płuc, ułatwienie kontroli nad 

wdechem i wydechem, ale przede wszystkim - poprawa koordynacji oddechu z mówieniem.  

Przy ćwiczeniach oddechowych najczęściej wykorzystywanym schematem był wdech 

nosem – wydech ustami. Ćwiczenia wykonywane były przez dziewczynkę w różnych 

pozycjach ciała: leżącej,  siedzącej lub stojącej.  

Przykładowe ćwiczenia oddechowe: pozycja leżąca: 

• swobodne wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, 

• swobodnie nabieranie powietrza nosem, zatrzymywanie go i liczenie w myślach 

1-2-3-4, a następnie swobodnie wypuszczanie powietrza ustami, 

• nabieranie powietrza nosem, a następnie jak najdłuższe wypuszczanie powietrza 

z równoczesnym wypowiadaniem głoski [s] lub [f], 

• nabieranie powietrza nosem, a następnie wypuszczanie powietrze krótkimi 

porcjami z wypowiadaniem głoski [s] lub [f], 
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• nabieranie powietrza nosem z położoną na brzuchu książką itp. 

 

Przykładowe ćwiczenia oddechowe - pozycja siedząca:  

• swobodny wdech powietrza nosem, 

• swobodny wdech powie z jednoczesnym unoszeniem rąk do boku, ale nie 

powyżej linii barków, 

• delikatne nabieranie powietrza nosem, a następnie wypuszczanie go małymi 

porcjami z wypowiadaniem głosek [s] i [sz]. Schemat jest następujący:  

s – sz – sz – s - sz – sz – s – sz- sz - …, 

• swobodny wdech powietrza, a następnie powolne i jak najdłuższe wypuszczanie 

go na długiej głosce [s] lub [f]: ssssssssssssssssssssss, fffffffffffffffffffffffff, 

• swobodnie nabierane powietrza nosem, a następnie powolne wydychanie itp. 

Przykładowe ćwiczenia oddechowe: pozycja stojąca: 

• w pozycji stojącej wykonywanie swobodnych wdechów powietrza nosem, 

• w pozycji stojącej wykonywanie swobodnych wdechów powietrza 

 z jednoczesnym unoszeniem rąk do boku, ale nie powyżej linii barków; 

• wydłużanie fazy wydechowej połączone z mówieniem. Po nabraniu 

wymawianie coraz dłuższych ciągów liczbowych:  

1 – 2  

1 – 2 –3  

1 – 2 – 3 – 4  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Następnym krokiem w terapii logopedycznej były ćwiczenia fonacyjne, których celem 

było prawidłowe wydobycie głosu do uzyskania efektu dźwiękowego, rozluźnienie mięśni 

krtani i aparatu artykulacyjnego, wykształcenie odpowiedniej wysokości głosu oraz 

wyrobienie umiejętności modulowania natężenia głosu.  
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Przykładowe ćwiczenia fonacyjne: 

• wymawianie długo samogłosek: a, e, o, u, i, y (śpiewnie), każdej oddzielnie, 

• kilkakrotne powtarzanie tej samej głoski, np. aaa (płynnie, rytmicznie),  

• zabawa "Echo"- wywoływanie poszczególnych samogłosek, powtarzanie ich głośno  

a następnie coraz ciszej, 

• łączenie wymowy samogłosek ze spółgłoskami: m,n (ma,me,mo...) i w odwrotnym 

kierunku (am, em, om...) i inne. 

Ponieważ Ewa miała problemy z właściwym unoszeniem języka prowadziłam również 

zajęcia mające na celu pionizację czubka, a następnie przedniej części języka oraz wibracji 

apeksu języka.  

Ćwiczenia języka podzieliłam na grupy: 

1. Trening rozluźniający masę języka: 

- wsuwanie brzegów języka między zęby trzonowe i delikatne rzucie go, 

- wysuwanie języka z ust przez zbliżone do siebie zęby. 

2. Ćwiczenia pionizujące apeks języka: 

- dotykanie czubkiem języka górnych zębów, 

- uderzanie apeksem języka o podniebienie twarde, od najwolniejszych uderzeń, 

 po najszybsze. 

3. Ćwiczenia utrzymywania powierzchni języka na podniebieniu twardym: 

- naśladowanie lub ssanie cukierka i miękkiej strukturze; 

- uderzanie przednią częścią języka o podniebienie, od najwolniejszych uderzeń, po 

jak najszybsze; 

4. Fonacja głosek [t], [d], [n] o zbliżonym do [r] miejscu artykulacji, np. wielokrotne 

powtarzanie zbitek: [bd],[ pt], przed samogłoskami  ustnymi- oprócz [i] -  

ze stopniowym przyspieszaniem tempa mówienia: 

            bda, bdo, bde, bdu, bdy, 

            pta, pto, pte, ptu, pty. 

Wielokrotne i energiczne wybrzmiewanie: [d]. [t] z głoskami [e] oraz [y] 

         de, de, de, dy, dy, dy, 



22 

 

        de-dy, de-dy, de-dy, 

       de, de, de, ty, ty, ty, 

      te-ty, te-ty, te-ty. 

Fonacja głoski [l] o identycznym do [r] miejscu artykulacji, tj.  

• szybkie i wielokrotne wymawianie sylaby ly, 

• śpiewanie równych melodii na sylabach: la, następnie lo i kolejno le, lu, ly, przy 

szeroko otwartych ustach bez poruszania żuchwą. 

W celu uzyskania drżenia brzegów przedniej części języka, w etapie 

przygotowawczym, uwzględniłam również ćwiczenia warg: 

• naśladowanie różnych odgłosów z otoczenia, np. zatrzymywanie konia (prr, prr, 

prr), odczucie zimna (brr, brrr, brr), jadącego samochodu (brum-brum, brum-

brum); 

• wysuwanie języka między wargi i energiczne wdychanie powietrza tak, aby język 

drżał.  

Systematyczne ćwiczenia z dziewczynką prowadzące do pionizacji przedniej części 

języka, szybkie ruchy odrywania apeksu języka od podniebienia twardego oraz drżenie 

czubka języka (dzięki treningowi warg) przyniosły dobre rezultaty. Pozwoliły mi przejść 

do etapu wywoływania głoski z poprzedzającą ją głoską [d], a następnie utrwalania [r]  

w logotomach, wyrazach, wyrażeniach, zdaniach również po spółgłoskach [t]. [b], [p], 

[w], [f], [k], [g], [h], [m], [z], [ś] oraz zbitce spółgłosek [st], przed samogłoskami ustnymi, 

następnie w otoczeniu samogłosek ustnych, a także po spółgłoskach ustnych.  

W oddziaływaniach logopedycznych z Ewą wykorzystałam dwie metody 

wywoływania głoski [r]: 

• wielokrotne wymawianie [d] z równoczesnym, szybkim przesuwaniem palcem 

w prawo i lewo pod czubkiem języka, 

• unoszenie wąskiego paska papieru na przedniej części  języka i energiczne  

zdmuchiwanie go podczas wymawiania [t]. 
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Kolejnym etapem postępowania logopedycznego z dzieckiem było utrwalenie,  

a następnie  automatyzacja [r] w logotomach i wyrazach, wyrażeniach i zdaniach z [dr],  

a następnie w wyżej wymienionych układach wymawianiowych. W tym celu rozpoczęłam 

z dzieckiem kilkakrotne ćwiczenia, które polegały na powtarzaniu: 

1. Zbitek spółgłoskowych: 

dra, dro, dre, dru, dry, 

adra, adro, adre, adru, adry, 

odra, odro, odre, odru, odry, 

edra, edro, edre, edru, edry, 

udra, udro, udre, udru, udry, 

ydra, ydro, ydre, ydru, ydry. 

2. Wyrazów: 

drabina, drażetka, dragon, dratwa, droga, dropsy, druty, drużyna itp. 

kwadrat, Odra, adres, podręcznik, biedronka itp. 

3. Wyrażeń: 

drużyna druhów, 

drogie drażetki, 

drugi drogowskaz itp. 

4. Zdań: 

Drań drapie drogi  podręcznik. 

Drużyna druhów płynie tratwą. 

Ważnym elementem oddziaływania terapeutycznego było wzmacnianie Ewy 

autokontroli, czyli rozumienia normatywnej i pozanormatywnej wymowy podczas własnych 

wypowiedzi. Ostatnim etapem była prawidłowa wymowa głoski [r] w mowie spontanicznej. 

Proces automatyzacji wymowy głoski sprowadzał się do treningu w postaci: opowiadań, 

rebusów, krzyżówek, rozsypanek wyrazowych zawierających głoskę [r] w różnych układach 

wymawianiowych.  

Końcowym efektem wskazanych wyżej etapów terapii było wyrobienie u dziewczynki 

nawykowego, normatywnego artykułowania głoski [r] we wszystkich sytuacjach językowego 

porozumiewania się. Czas terapii dziewczynki wynosił  dwa lata.  
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Następnie przeprowadzałam ćwiczenia dotyczące zrozumiałości wypowiedzi, które 

polegały na łagodnym przejściu od artykulacji do wypowiedzi spontanicznych, swobodnych. 

Wspólnie z dziewczynką czytałyśmy i powtarzałyśmy listy słów z interesującymi nas 

dźwiękami tak, aby były zrozumiałe dla dziewczynki. Niezwykle pomocnym ćwiczeniem 

okazała się również metoda dyktanda, przy których dziewczynka powtarzała zdania.  

Inne ćwiczenia stosowane w celu poprawy zrozumiałości wypowiedzi to: 

• czytanie fragmentów różnych tekstów, 

• zabawa w pytania i odpowiedzi, 

• opisywanie obrazków i historyjek obrazkowych. 

Następnie pracowałam z dziewczynką nad tempem mówienia, które polegało między 

innymi na rytmicznym odczytywaniu zdań i krótkich tekstów. Do ćwiczeń poprawiających 

zrozumiałość wypowiedzi dołączałam również ćwiczenia prozodii mowy, do których zalicza 

się rytm, akcent i intonację. Trudno jest oddzielić rytm od intonacji, dlatego ćwiczyłam  

je z Ewą łącznie. Przykładowe ćwiczenia: 

• ułatwianie kontroli rytmu poprzez czytanie rymowanek, wyliczanek  

z wykorzystaniem klaskania i wystukiwania, 

• łączenie czynności mówienia z inną czynnością np. z klaskaniem, stukaniem, 

• pytania i odpowiedzi z wykorzystaniem akcentu zdaniowego, 

• akcentowanie słów zaznaczonych w tekście,  

• ćwiczenia w wyrażeniach różnych emocji z wykorzystaniem intonacji 

(zdziwienie, smutek, szczęście, złość itp.), 

• układanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących. 

Do ćwiczeń wymienionych w czasie terapii dołączałam także ćwiczenia kompetencji 

komunikacyjnych, którą tworzy kompetencja lingwistyczna i pragmatyczna.  

Kompetencja lingwistyczna przejawia się w opanowaniu systemu językowego, zaś 

kompetencja pragmatyczna polega na wykorzystaniu tego systemu w sytuacjach 

komunikacyjnych. Przeprowadzałam zatem następujące ćwiczenia: 
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• tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej, 

• określanie stosunków przestrzennych, 

• tworzenie różnych ciągów wyrazowych, np. rozpoczynających się od tej samej głoski, 

reprezentujących tę samą klasę semantyczną (np. zwierzęta domowe itp.), 

• tworzenie sztafety wyrazowej np. chłopiec – cyrk - kura, 

•  tworzenie analogii werbalnych np. cukier jest słodki, a sól…?  

• układanie opowiadań do podanych wcześniej przysłów itp. 

Ważnym elementem terapii Ewy było zmniejszenie napięcia mięśniowego.  

Starałam się to uzyskać poprzez różnorodnego rodzaju ćwiczenia, które prowadziłam  

nie tylko w gabinecie logopedycznym, ale również podczas zajęć świetlicowych.  

Przykładowe ćwiczenia manualne:  

• oburęczne malowanie farbami dużych kształtów na arkuszach papieru pakowego, 

• oburęczne pokrywanie dużych płaszczyzn farbami, pastelami, kredkami itp., 

• obrysowywanie szablonów dużych kół i wypełnianie ich farbą, 

• lepienie z gliny lub plasteliny, 

• nawlekanie koralików na sznureczek lub drucik, 

• ugniatanie kuleczek z bibuły i wypełnianie konturów przedmiotów odrysowanych  

na papierze, 

• wykonanie różnych zabawek papierowych techniką origami, 

• kolorowanie płaszczyzn w książeczkach z obrazkami konturowymi oraz wzorami 

stempelków, 

• haftowanie, wyszywanie, 

• kalkowanie przez kalkę techniczną itp. 
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4. Ocena wyników terapii logopedycznej.  

Przez trzy lata pracy logopedycznej realizowałam z dzieckiem celowy, kompleksowy 

program terapeutyczny. Ewa jest stale rehabilitowana, co przyczynia się do sprawniejszego 

funkcjonowania narządu ruchu. Bardzo ważnym elementem w pracy rewalidacyjnej  

i rehabilitacyjnej jest silna motywacja dziewczynki do pracy oraz ogromne zaangażowanie 

matki Ewy w ten proces. Utrzymuje ona stały kontakt z nauczycielami uczącymi dziecko oraz 

prowadzącymi zajęcia specjalistyczne. 

Systematyczna praca rewalidacyjna i rehabilitacyjna pozwoliła osiągnąć następujące 

efekty: 

• oddychanie i fonacja - udało się wypracować zdolność oddychania nosem.  

Barwa i siła głosu wzmocniły się. Koordynacja oddechowo - głosowa jest przez 

dziewczynkę kontrolowana, choć jeszcze nie utrwalona. Jest to szczególnie widoczne 

w chwili, gdy dziecko chce wypowiedzieć dłuższe zdanie w całości. 

• artykulacja - dziewczynka nauczyła się panować nad ruchami języka na miarę swoich 

możliwości tzn. jej praca jest na tyle dobra, że występuje zdolność kontrolowanej 

artykulacji głoski [r], choć czasem zdarzają się jeszcze substytucje [r] na [l].  

Dobrym znakiem jest autokontrola słuchowa dająca autopoprawki Ewy podczas 

mówienia. 

• komunikacja słowna - Ewa mówi nadal wolno, ale używa zdań złożonych, prezentuje 

dobrą sprawność językową. Mimika twarzy jest już zauważalna, podobnie jak 

elementy prozodyczne, co zmniejszyło monotonię wypowiedzi.  

W mowie spontanicznej intonuje pytania. Problemem pozostaje akcent oraz 

wypowiedzenie dłuższego zdania bez robienia pauz. 

• napięcie mięśniowe - niestety nadal obserwuje się wzmożone napięcie mięśniowe, 

zwłaszcza jeśli chodzi o motorykę lewej ręki. Dlatego dalej kontynuuję terapię tej 

sfery, kładąc szczególny nacisk m.in. na: 

- kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, 

- usprawnianie motoryki rąk – głównie ręki dominującej, 

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
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- kształcenie umiejętności regulowania napięcia mięśniowego, 

- rozwijanie precyzji i koordynacji ruchów poprzez ćwiczenia ruchowe dłoni, 

nadgarstków i palców, 

- ćwiczenia usprawniające stronę manualną. 

Pozytywne efekty osiągane w całym procesie rewalidacji i rehabilitacji są ważnym 

czynnikiem do działania dla wszystkich stron, a jednocześnie dają nadzieję na polepszenie 

sprawności logopedycznej i ruchowej Ewy. 
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