Istota słuchu w rozwoju mowy dziecka
___________________________________________________

Warunkiem fizjologicznego rozwoju mowy u dziecka jest w pełni wydolny narząd
słuchu. Mowa u dziecka słyszącego rozwija się w zasadzie spontanicznie przez
stopniowe wykształcenie odruchów warunkowych słuchowo–wzrokowo–werbalnych
i czuciowo–kinestetyczno–werbalnych.

Opóźnienie w wymawianiu pierwszych

sylab, pierwszych wyrazów, późniejsze skąpe słownictwo ze złą artykulacją oraz
równolegle opóźnienie w rozwoju psychicznym, emocjonalnym są najczęstszymi
objawami zaburzeń słuchu. Dzieci z niedosłuchem określane są jako nieposłuszne
ponieważ nie wykonują poleceń, są nadruchliwe z trudnościami w skupieniu uwagi.
Dlatego tak ważna jest baczna obserwacja swojego dziecka od pierwszych dni
życia.
Niepokoić nas powinien:
o noworodek, który nie reaguje na odgłos grzechotki, dzwoneczka poprzez
drgania całego ciała,
o niemowlę ( ok. 6 miesięcy ), które nie odwraca główki w kierunku dźwięku
o niewielkim natężeniu głośności np. szelest papieru,
o niemowlę ( ok. 9 miesięcy ), u którego nie obserwuje się zmiany mimiki
i zwrot główki na dźwięk swojego imienia,
o dziecko roczne, które nie reaguje na wszelkie dźwięki i odgłosy
dobiegające z odległości 2 metrów,
o dziecko 1- 3 lat, nie reaguje na cichy głos lub szept (polecenie, zawołanie)
z odległości większej niż 6metrów.

Rozwój słyszenia odbywa się etapami. Reakcje słuchowe płodu mogą być już
rejestrowane w 7miesiącu. Jest to płodowy okres rozwoju narządu słuchu. Drugi
etap, już po urodzeniu dziecka, trwa do 4,5 lat. Trzeci etap doskonalenia słuchu
obejmuje okres do 13 roku życia. W szkole podstawowej dzieci nie mają jeszcze
w pełni rozwiniętego słuchu. Dopiero po 13 roku życia możemy mówić o słyszeniu
w pełni dojrzałym. Zanim to jednak nastąpi, wiele czynników może niekorzystnie
wpłynąć na tę bardzo skomplikowaną czynność.

Zaburzenia słuchu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą być
spowodowane:
o przebyciem zapalenia ucha środkowego lub wewnętrznego,
o zapaleniem opon mózgowych i mózgu,
o urazami akustycznymi, mechanicznymi okolic ucha i stawu żuchwowego,
o czynnikami toksycznymi.
Jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że nasze dziecko może niedosłyszeć na różnym
etapie życia, należy jak najszybciej udać się do lekarza rodzinnego, który
skieruje nas do specjalisty.
Rehabilitacja słuchu powinna być podejmowana jak najwcześniejWARUNKUJE TO OPTYMALNY ROZWÓJ NASZEGO DZIECKA!
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Propozycje zabaw słuchowych dla dzieci młodszych

Wsłuchiwanie się

i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia,
próba ich lokalizacji - szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów.

Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody – śpiew ptaków, szum deszczu itp.
Rozpoznawanie

wytwarzanych dźwięków, najpierw z pomocą wzroku, a następnie
tylko słuchowo ( dziecko zamyka oczy lub się odwraca ).

Uderzanie

łyżką o metal, szkło, plastik. Przesypywanie pojemników z różną
zawartością - piaskiem, grochem, guzikami.

Wskazywanie źródła dźwięku, rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych
przez instrumenty perkusyjne oraz lokalizacja tych dźwięków - skąd dźwięk dochodzi.

Chodzenie za głosem z zasłoniętymi oczami.
Wystukiwanie danego rytmu, dziecko ma zadanie odtworzyć go.
Słuchanie

odtwarzanych z płyty odgłosów – zwierząt, przyrody, pojazdów,

czynności.

Zabawy

ruchowe ze śpiewem, klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii
na instrumentach perkusyjnych (także wykonanych domowymi sposobami).

Rozróżnianie

natężenia dźwięku, długości jego trwania, wysokości
i tempa (który dźwięk jest: głośny – cichy, krótki – długi, szybki – wolny).

Propozycje zabaw słuchowych dla dzieci starszych

Wyróżnianie

wyrazów w zdaniu - ile wyrazów, tyle klocków, rysowanych
kółeczek, klaśnięć, podskoków itp.

Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie czy
badanie ile razy opadnie żuchwa
wybrzmiewaniu wyrazów.

na

dłoń przyłożoną

pod brodę

przy

Wyszukiwanie imion (lub nazw dowolnej kategorii np. owoce) 2-3 sylabowych.
Wyszukiwanie słów z podaną przez rodzica sylabą.
Rozpoznawanie słuchowo określonej sylaby w ciągu sylab, np. ba, pa, ta, da.
Wyszukiwanie imion lub nazw rozpoczynających się od samogłoski, następnie
od podanej spółgłoski.

Wydzielanie głosek rozpoczynających słowo przez ich przedłużanie, np. mmmiś,
lllala, szszszyja. Potem ostatnich głosek.

Wyszukiwanie na ilustracjach przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się
na daną głoskę.

Dzielenie na głoski łatwych, a następnie coraz trudniejszych słów.
Łączenie w słowa usłyszanych głosek.
Rozpoznawanie wyrazów podobnych i różnych, np. kura - góra, koza - kosa.
Ćwiczenia z rymami - dobieranie rymów, tworzenie rymów sensownych i
bezsensownych.

Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej.
Proponowane
wzrokową.

zabawy

Usprawniają

rozwijają
zdolność

pamięć

słuchową,

właściwego

koordynację

słyszenia

słuchowo–

dźwięków zarówno

otoczenia, jak i we własnych wypowiedziach.
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