
Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia 

 

Szanowni Paostwo 

 Oddajemy w Paostwa ręce biuletyn, który zawiera najistotniejsze informacje 
dotyczące problematyki niedokształcenia mowy o typie afazji. Powstał on jako dodatkowy, 
materialny efekt konferencji. Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie drogowskazem dla 
wszystkich szukających wiedzy na temat zaburzenia mowy o typie afazji. 

                                                                                                      Organizatorzy konferencji 

 

Spis treści: 

1. Prelegenci i wygłoszone w trakcie konferencji referaty.   

2. Co to jest afazja? 

3. Jakie są objawy afazji u dzieci? 

4. Jak rozpoznad afazję? 

5. Co jest ważne w terapii? 

6. Terapia dziecka z afazją w ramach zajęd wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wieliczce. 

7. Dziecko z afazją w polskim systemie edukacji. 

8.   Polecane strony internetowe i adresy. 
 

9.   Bibliografia. 

 

 

 

 

 

 

 



Prelegenci i wygłoszone w trakcie konferencji referaty 

Zaproszenie do wygłoszenia referatów w ramach konferencji „Afazja – diagnoza, kształcenie, 
terapia” przyjęli specjaliści, którym etiologia i diagnoza zaburzeo mowy oraz terapia i 
kształcenie dzieci z zaburzeniami mowy o typie afazji są bardzo bliskie. Swoją szeroką wiedzę 
i umiejętności przekładają na praktykę, diagnozując, kształcąc i prowadząc terapię z dziedmi i 
młodzieżą z zaburzeniami mowy o typie afazji.   

 

Anna Paluch – psycholog, logopeda, pracownik pedagogiczny Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie 

Opis zaburzenia i sytuacja prawna dzieci afatycznych 

Celem referatu było wskazanie i omówienie możliwych przyczyn powstawania zaburzenia 
mowy i języka. Autorka dokonała analizy porównawczej funkcjonowania dziecka z afazją oraz 
innymi trudnościami rozwojowymi. Przedstawiła możliwości kształcenia dzieci z afazją                   
w świetle regulacji prawnych. 

 

Elżbieta Drewniak-Wołosz – psycholog, neurologopeda, pracownik pedagogiczny w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie 

Diagnoza specyficznych zaburzeo w rozwoju mowy i języka - afazja                                                        
Celem referatu było przedstawienie procedury postępowania, od hipotezy do diagnozy 
zaburzenia mowy o typie afazji u dzieci. Autorka omówiła interdyscyplinarny charakter 
diagnozy dziecka afatycznego, obraz kliniczny zaburzenia oraz  kryteria diagnozy. 

 

Jadwiga Polakiewicz – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr 
Felicjanek w Krakowie 

Różnorodne formy pracy z dziedmi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją 
w Krakowie                                                                                                                                                      
Celem referatu było zapoznanie uczestników konferencji z różnorodnymi formami i metodami 
pracy z dziedmi objętymi kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawnośd ruchową, w 
tym afazję motoryczną, realizowanym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją 
w Krakowie 

 
dr n. med. Alicja Kubik – specjalista neurologii dziecięcej, Instytut Neuromedica w Krakowie 

Typologia i kliniczny obraz zaburzenia, diagnoza medyczna afazji                                                     
Celem referatu było zaprezentowanie medycznej diagnozy afazji. Autorka szeroko i bardzo 
obrazowo przedstawiła typologię i kliniczny obraz zaburzenia. 



Agnieszka Chlanda – psycholog, Magdalena Knapek – logopeda – pracownicy pedagogiczni 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, terapeutki Zespołu 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Organizacja terapii i dobór metod pracy z dziedmi  z afazją                                                                      
Celem wystąpienia specjalistek było zapoznanie zebranych z organizacją terapii i doborem 
metod pracy terapeutycznej prowadzonej z dziedmi z afazją w Powiatowej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce, w ramach zajęd wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka.  Autorki omówiły znaczenie szybkiego podjęcia pracy terapeutycznej z 
dzieckiem. Zaprezentowały interdyscyplinarny i transdyscyplinarny model pracy terapeutów 
zespołu. 

 

 

Co to jest afazja? 

Definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:  

„Afazja to zaburzenie języka związane z brakiem wykształcenia się kompetencji, ich 
wykształceniem się w stopniu niewystarczającym do prawidłowej realizacji wypowiedzi lub z 
rozpadem systemu komunikacyjnego. Przyczyną są uszkodzenia lub nieprawidłowości 
zlokalizowane na najwyższym piętrze mechanizmów mowy odpowiedzialnym za kodowanie i 
dekodowanie wypowiedzi słownej”. 

Ze względu na brak zgodności co do terminologii zaburzenia, jakim jest afazja, w 
literaturze przedmiotu znajdziemy także inne definicje. 

Najbardziej znaną i najczęściej stosowaną przez neuropsychologów nazwą zaburzenia 
rozwoju mowy wynikającą z patologii (upośledzenia rozwoju) mózgu jest afazja dziecięca.  „O 
afazji dziecięcej mówi się, gdy we wczesnym dzieciostwie nastąpiłoprzerwanie czy 
zahamowanie procesu rozwoju mowy, lub gdy się ona nie rozwija, pomimo iż dziecko nie ma 
niedowładów czy porażeo w obrębie aparatu wykonawczego mowy, słyszy dźwięki, dobrze 
rozwija sięumysłowo i wychowuje się wkorzystnych dla rozwoju warunkach.”1

 

Większośd badaczy zajmujących się afazją zgodnie przyznaje, że klasyczne pojęcie 
afazji2 nie oddaje zaburzeo, które obserwujemy u dzieci, bo nie są one wynikiem utraty 
mowy, lecz są następstwem jej nieprawidłowego rozwoju. Podobnie twierdzi Zofia Kordyl - jej 
zdaniem afazja u dzieci to brak integracji mowy w odróżnieniu od afazji u dorosłych, u 
których występuje dezintegracja mowy. Wprowadza więc określenie: niedokształcenie mowy 
o typie afazji. 
 

                                                 
1
 Kordyl Z., Mowa dzieci afatycznych, „Logopedia” 1969, nr 8/9. 

2
 Afazja- to „spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub 

całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio 

opanował te czynności” (M. Maruszewski, 1966, 98). 



W związku z tym w naszym biuletynie, na określenie specyficznych zaburzeo rozwoju mowy i 
języka u dzieci, będziemy stosowad zamiennie obydwa pojęcia. 

 
Z uwagi na objawy obserwowanych zaburzeo wyróżniamy trzy typy afazji: 

- ekspresyjną (synonimy: ruchowa, motoryczna), 
- percepcyjną (synonimy: sensoryczna, czuciowa), 
- mieszaną (percepcyjno - ekspresyjną) z przewagą komponentu afazji motorycznej lub afazji 
sensorycznej. 
 

 

 
Jakie są objawy niedokształcenia mowy o typie afazji? 
 Objawy afazji ekspresyjnej różnią się od objawów afazji percepcyjnej, ale w praktyce 
logopedycznej ich rozdzielenie jest bardzo trudne. W każdej postaci niedokształcenia mowy           
o typie afazji, obecne są (w różnym stopniu nasilenia) trudności w ekspresji i rozumieniu 
mowy, świadczące o mieszanej postaci zaburzenia. 
Obraz kliniczny niedokształcenia mowy o typie 
afazji mieszanej z przewagą zaburzeo ekspresji 
(związanej ze sprawnością ruchową narządów 
mowy) 

Obraz kliniczny niedokształcenia mowy o 
typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeo 
percepcji (rozumienia) 

- trudności w trwałym zapamiętywaniu 
ruchowego wzorca wyrazu czy szyku wyrazów  
w zdaniu (różnego typu zniekształcenia 
struktury wyrazów); 

- zaburzenia powtarzania i nazywania; 

- ubogi słownik czynny (przewaga 
rzeczowników); 

- przewaga stylu telegraficznego w 
wypowiedziach; 

- w zdaniach liczne agramatyzmy; 

- osłabienie procesów pamięci (w szczególności 
werbalnej); 

- nieznaczne zaburzenia rozumienia; 

- z trudem opanowywana umiejętnośd czytania 

 
- prawidłowe reakcje słuchowe na dźwięk i 
głos; 

 
- znaczne trudności w rozumieniu 
wypowiedzi innych (kontekst); 

 
- trudności w formułowaniu wypowiedzi 
własnych (zachowana zdolnośd 
poprawnego realizowania programów 
motorycznych słów, lecz wypowiedzi 
chaotyczne, nielogiczne, niegramatyczne, 
wielomównośd, krążenie wokół tematu); 

 
- ograniczenia w słowniku biernym i 
czynnym; 

 
- bardzo wolny proces wiązania słowa ze 
znaczeniem; 

 
- powtarzanie lepsze od nazywania 
(mylenie słów o podobnym brzmieniu lub 



i pisania; 

- dysfunkcje w rozwoju motorycznym; 

- często nadpobudliwośd psychoruchowa z 
deficytem uwagi; 

- wspieranie się gestem w procesie komunikacji.
  

znaczeniu); 
 

- trudności w opanowaniu fleksji i składni; 
 

- łatwośd w opanowaniu technicznej strony 
pisma (etykietowanie ważnym elementem 
terapii); 
- zwykle dobra technika czytania, lecz bez 
zrozumienia treści tekstu; 

 
- zaburzenia percepcji słuchowej, znaczna  
męczliwośd. 

                                                                          (Oprac. E. Drewniak-Wołosz, A. Paluch) 

  

Jak rozpoznad afazję? 

    Szukając odpowiedzi na pytanie, jak rozpoznad afazję – należałoby w pierwszej 
kolejności przybliżyd etapy rozwoju mowy dziecka prawidłowo rozwijającego się. Proces ten 
trwa kilka lat i w jego toku wyodrębniają się kolejne etapy, których czas trwania określa się w 
następujący sposób:  
 

 okres melodii (0 - 1 r. ż.) - rozpoczyna się z chwilą urodzenia dziecka do ukooczenia 
przez nie pierwszego roku życia. Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem 
głównie za pomocą krzyku oraz płaczu. Między drugim a trzecim miesiącem życia 
pojawia się głużenie. Są to dźwięki podobne do samogłosek i spółgłosek. Około 
piątego - szóstego miesiąca życia rozpoczyna się gaworzenie, tj. powtarzanie ciągów 
sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia. Pod koniec tego okresu 
dziecko rozumie proste słowa i polecenia, może już wypowiadad pierwsze słowa, np. 
mama, tata, baba; 
 

 okres wyrazu (1 - 2 r. ż.) – w tym okresie dziecko posługuje się głównie pojedynczymi 
wyrazami oraz wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi, które w połączeniu z gestami 
zastępują całe zdania. Rozumie proste polecenia, np. „daj misia”. Coraz częściej 
powtarza nowe zasłyszane wyrazy. Zdarza się, iż wypowiada wtedy tylko początek lub 
koniec słowa. Zasób słów, jakim posługuje się dziecko systematycznie wzrasta. Daje 
to możliwośd łączenia dwóch wyrazów i budowania prostych wypowiedzi, np. mama 
daj. W tym okresie dziecko powinno wymawiad samogłoski ustne (a, u, i, o, e, y) oraz 
najłatwiejsze spółgłoski(m, b, p, t, n, ł, j, d). 

 

 okres zdania (2 – 3 r. ż.) – w tym okresie pojawiają się już proste 3- wyrazowe zdania 
(oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe). Dziecko nazywa większośd 
przedmiotów znanych z otoczenia, używa liczby mnogiej, słownik ulega szybkiemu 
wzrostowi. Dziecko powinno już wymawiad wszystkie samogłoski ustne i nosowe (ą, 
ę) oraz spółgłoski: k, g, l.  Głoski trudniejsze może zastępowad łatwiejszymi, stąd też 
zamiast „szafa” powie „safa” lub „siafa”, zamiast „rak” powie „lak” lub „jiak”. W tym 



wieku dziecko potrafi wskazad części ciała, wykonuje bardziej złożone polecenia, np. 
„weź autko i zanieś go babci”; 

 

 okres swoistej mowy dziecięcej (3 – 7 r. ż.) - w tym okresie mowa dziecka jest już 
zrozumiała dla otoczenia i pozwala mu na swobodne prowadzenie rozmowy. Nie jest 
ona jednak pozbawiona błędów gramatycznych. Dziecko posługuje się bogatym 
słownictwem – używa coraz więcej przymiotników, tworzy również neologizmy – 
nowe wyrazy, charakterystyczne dla danego dziecka. Początkowo zdarza się również 
przestawianie sylab lub głosek, np. kolomotywa zamiast lokomotywa. Mogą pojawiad 
się słowa podobne do prawidłowych, ponieważ łatwiej je wymówid, np. bebek 
zamiast chlebek. Często zdarzają się połączenia dwóch wyrazów w jeden, np. 
zatelefonić. Między czwartym a piątym rokiem zaczyna się etap pytao. Dziecko potrafi 
z uwagą wysłuchad dłuższego opowiadania i sprawnie odpowiedzied na pytania 
związane z jego treścią, rozumie też bardziej złożone instrukcje. Pod względem 
artykulacji - dziecko powinno już wtedy opanowad głoski: sz, ż, cz, dż, r oraz 
różnicowad je z głoskami s, z, c, dz i ś, ź, ć, dź.3

 

 
 

Jeżeli w trzecim roku życia dziecka obserwuje się niepokojące opóźnienia i zaburzenia 
mowy, należy skorzystad z pomocy logopedy, który może wskazad na koniecznośd 
rozszerzenia diagnozy, ponieważ: 

 
DIAGNOZA NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI MUSI MIED CHARAKTER  
INTERDYSCYPLINARNY  
 
Diagnoza interdyscyplinarnaukierunkowana jest na wspólne rozwiązanie zgłaszanego 
problemu przez zespół specjalistów (neurolog, laryngolog, logopeda, psycholog). 
Dysponując wiedzą dotyczącą poszczególnych etapów rozwoju mowy dziecka - 
niedokształcenie mowy o typie afazji możemy podejrzewad u dziecka, które:  

do 3 r. ż., a niekiedy dłużej, porozumiewa się przy  pomocy gestów, wyrazów 
dźwiękonaśladowczych, kilku słów;  

jego słownik narasta wolno, wyrazy są zniekształcane, pierwsze zdania pojawiają  się nawet 
ok. 5 – 7 r. ż., a system gramatyczny opanowywany jest z wielkim trudem; 

tempo rozwoju mowy jest nierównomierne, jednak zawsze wolniejsze niż w normie;  

w miarę postępującego rozwoju zaznaczają się charakterystyczne dla zaburzeo afatycznych  
deficyty językowe. 

                                                                                 (Oprac. E. Drewniak-Wołosz, A. Paluch) 
 

 

 

                                                 
3
 Karczmarek L., Kształtowanie się mowy dziecka, Poznań, 1953 



Co jest ważne w terapii dziecka ? 

Terapia dziecka z afazją jest procesem żmudnym i długotrwałym. Niezwykle ważne są 
wszystkie elementy tego procesu: 

- wnikliwa diagnoza 

- dobór metod terapii 

- motywacja dziecka 

- relacje z dzieckiem 

- współpraca z rodzicami i szkołą 

- doświadczenie i intuicja terapeuty 

- postawa terapeuty, stopieo dyrektywności 

- czas trwania terapii.  

Bardzo ważna jest systematycznośd dwiczeo. 
                                             (Oprac.  A. Paluch) 
 

 

Terapia dziecka z afazją w ramach zajęd wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. 
            W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce działa Zespół 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zespół terapeutów organizuje proces 
wspomagania rozwoju kilkudziesięciu małych, niepełnosprawnych dzieci. Wśród nich są 
dzieci z afazją. Zaplanowany dla każdego dziecka i opisany w indywidualnym programie 
terapeutycznym proces terapii mowy i języka oraz stymulacji ogólnego rozwoju organizuje 
zespół specjalistów - logopeda, psycholog, fizjoterapeuta. 



Dzieci korzystające z zajęd WWRD: 

               

 

 

Proces terapii obejmuje w szczególności: 

- programowanie języka (na poziomie gestów, fonetyki, fleksji, semantyki i syntaktyki) 

- usprawnianie działania lewej półkuli mózgu 

- rozwój podstawowych funkcji poznawczych 

- doskonalenie funkcji słuchowych 

- doskonalenie funkcji wzrokowych 

- usprawnianie funkcji motorycznych 

 - kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. 
                                                    (oprac. A. Chlanda, M.Knapek) 
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Dziecko z afazją w polskim systemie edukacji 

 

1. Dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
 

Od momentu wykrycia niepełnosprawności, dzieci mogą uzyskad orzeczenie o 
niepełnosprawności (wydawane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności)  
oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – opinia jest wydawana przez 
Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych na podstawie 
diagnozy niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji motorycznej.  
 

Podstawa prawna: 

Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeo i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz.U. 2008.173.1072) 

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci (Dz.U. 2013.1257) 
2. Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 
motoryczną, mogą korzystad z kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawnośd ruchową, w tym afazję motoryczną. 
Orzeczenia wydają Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych.  

Dzieci i uczniowie posiadający w/w orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą 
realizowad kształcenie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia 
Sióstr Felicjanek w Krakowie, w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej, w tym z 
oddziałami/klasami integracyjnymi, w przedszkolu lub szkole integracyjnej. 

 
Podstawa prawna:  

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeo i opinii wydawanych przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 
2008.173.1072) 
Organizacjakształcenia specjalnego: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 
lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015.1113) 

 



 

3. Uczniowie realizujący kształcenie specjalne z uwagi na niepełnosprawnośd ruchową, w tym 
afazję motorycznąmogą byd zwolnieni z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz.843) 
 

4. Uczniowie, realizujący kształcenie specjalne, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, mogą korzystad z dostosowania warunków i formy sprawdzianu po 
klasie szóstej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzamin potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.    
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  (Dz. U. 2015, poz.959) 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  ( www.cke.edu.pl) 

 

 

Warto przejrzed i poczytad - strony internetowe i adresy 

www.logopeda.org.pl  ;    www.fundacjaafazja.pl ;   www.logopedia-afazja.pl 

sli2012.ibe.edu.pl   ;   www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl 

 

YouTube – Dysleksja i zaburzenia językowe,  Agnieszka Maryniak  

 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.logopeda.org.pl/
http://fundacjaafazja.pl/
http://www.logopedia-afazja.pl/
http://www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl/
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