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Zadania logopedy wczesnej interwencji  

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 

Logopeda, specjalista wczesnej interwencji zapewnia specjalistyczną pomoc 

dzieciom z ciąż zagrożonych, z ciąż tzw. ryzyka okołoporodowego, ale także wspiera 

rodziców i dziecko z trudnościami w przystawianiu do piersi, z trudnościami w karmieniu, 

z nieprawidłowościami w napięciu mięśniowym narządów mowy, z asymetriami i porażeniami 

nerwu twarzowego, a także stymuluje do rozwoju mowy. W zakresie kompetencji logopedy 

wczesnej interwencji leży również ocena wędzidełek wewnątrzustnych, reakcji odruchowych 

ustno -  twarzowych, nieprawidłowości w budowie anatomicznej twarzy, a także oceny fonacji 

(tworzenia dźwięku), koordynacji oddychania i wytwarzania dźwięków. Logopeda oceni także 

sposób oddychania, zbada ruchomość i napięcie narządów artykulacyjnych.  

Wskazania do konsultacji z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej znajdują swoje 

uzasadnienie w przypadku: 

- dzieci z grupy ryzyka  

- noworodków, których stan po urodzeniu wskazuje na zagrożenie 

- dzieci z opóźnionym rozwojem motorycznym mowy  

- dzieci, które przyszły na świat z cesarskiego cięcia  

- dzieci przedwcześnie urodzone wykazujące opóźnione dojrzewanie odruchowe 

- dzieci po urazach okołoporodowych 

- dzieci z wadami w budowie anatomicznej narządów mowy 

- dzieci z zaburzeniami czynności oddychania i połykania 

- dzieci z zaburzeniami w zakresie odruchów (brak lub przetrwanie odruchów) 

- dzieci z wadami genetycznymi 

- dzieci mózgowym porażeniem dziecięcym 

- dzieci z niepełnosprawnością  

- dzieci wykazujących trudności w czynnościach takich jak: ssanie, połykanie, 

kąsanie, (zbyt mocne, zbyt słabe), gryzienie 

- dzieci, które charakteryzuje: przedłużające się ślinienie, nie domykanie warg  

- dzieci z nieprawidłowym torem oddechowym (oddychanie przez usta) 

- dzieci z częstymi odruchami wymiotnymi 

- dzieci z zaburzoną koordynacją ruchową artykulatorów. 
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Realizacja programu wczesnej interwencji ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów logopedycznych możliwa jest praktycznie od pierwszych dni życia dziecka. 

Logopeda, specjalista wczesnej interwencji opracowuje program terapeutyczny w oparciu 

o uprzednio przeprowadzony z rodzicami wywiad  i diagnozę logopedyczną. Dla uzyskania 

dobrych rezultatów niezbędne jest również objęcie opieką rodziców i opiekunów oraz ich 

aktywny udział w procesie terapeutycznym. 

Zaburzenia funkcji oralnych mogą ujawniać się u dzieci w różnym wieku. W okresie 

noworodkowym najczęstszym problemem są zaburzenia reakcji odruchowych. Ich objawem 

są miedzy innymi trudności w doustnym przyjmowaniu pokarmu. Dysfunkcje te mogą 

występować również u pozornie zdrowych noworodków. Wczesne rozpoznanie 

nieprawidłowości i rozpoczęcie właściwej terapii pozwala na uzyskanie najlepszych 

rezultatów. Założeniem wczesnej interwencji, realizowanej przez wielospecjalistyczny zespół 

terapeutów, w tym logopedę, jest całościowe podejście do rozwoju dziecka.  

Logopeda wspólnie z innymi terapeutami ocenia możliwości dziecka w różnych 

sferach, zgodnie z dostępnymi skalami. Jedną z nich jest Monachijska Funkcjonalna 

Diagnostyka Rozwojowa (MFDR). Podczas diagnozowania dziecka do pierwszego roku 

życia ocenia się wiek:  

• raczkowania; 

 • siadania;  

• chodzenia;  

• chwytania; 

 • percepcji;  

• mówienia;  

• rozumienia mowy;  

• rozwoju społecznego. 

 Oceny rozwoju psychoruchowego dokonuje się na podstawie obserwacji 

spontanicznego zachowania dziecka i wywiadu z rodzicami. Można porównać osiągnięcia 

niemowlęcia na danym etapie życia z ogólnie przyjętymi normami rozwojowymi w świetle 

Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR). Ocenę funkcji ruchowych 

przeprowadza się w pozycji pronacyjnej (leżenie na brzuchu) i supinacyjnej (leżenie na 

plecach).  

W pozycji na brzuchu ocenia się: kontrolę głowy, ustawienie kończyn oraz możliwości 

ruchowe – pełzanie i czworakowanie. W pozycji na plecach zaś sprawdzamy: symetrię 
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ułożenia, spontaniczne ruchy dziecka, rozwój czynności siadania, u starszego dziecka – 

lokomocję z uwzględnieniem samodzielnej, dwunożnej postawy.  

Możliwości komunikacyjne dziecka, rozwój mowy i wyrażania dźwięków zgodnie 

z MFDR ustala się:  

• dla noworodka – krzyczy przy nieprzyjemnych doznaniach; 

 • pod koniec 1. miesiąca – dziecko krzyczy przed posiłkiem, wydaje słabe dźwięki 

gardłowe, takie jak: „ach, ech, uch”;  

• pod koniec 2. miesiąca – dziecko spontanicznie tworzy dźwięki coraz mocniejsze, 

częściej wydaje dźwięki, które nie są już krzykiem (głużenie);  

• pod koniec 3. miesiąca – dziecko potrafi wydać z siebie trzy dźwięki dające się 

odróżnić, następuje zróżnicowanie rodzajów krzyku (reakcja na głód i ból);  

• pod koniec 4. miesiąca – dziecko głuży i piszczy, także wtedy, gdy się do niego nie 

zwraca, cieszy się ze spontanicznego tworzenia dźwięków i ich powtarzania; śmieje się 

głośno, gdy się do niego przemawia; 

 • pod koniec 5. miesiąca – dziecko gaworzy, przede wszystkim, gdy jest samo, z 

wyraźnym oddzielaniem sylab, głuży i wydaje okrzyki radości;  

• pod koniec 6. miesiąca – dziecko grucha, gaworzy oraz wydaje okrzyki radości 

odgłosy wysiłku przy pewnych ruchach;  

• pod koniec 7. miesiąca – dziecko gaworzy sylaby „la, wa, ta, ba, ka”, śpiewa, 

zwraca na siebie uwagę, artykułując określone sylaby i dźwięki nawoływania;  

• pod koniec 8. miesiąca – dziecko wyraźnie podwoiło liczbę sylab „ma-ma, pa-pa, ta-

ta”, naśladuje ten sam dźwięk;  

• pod koniec 9. miesiąca – dziecko mówi osiem różnych sylab, częściowo w porządku 

łańcuchowym, przy wyraźnej aktywności końca języka;  

• pod koniec 10. miesiąca – dziecko prowadzi monolog sylab, mówi „mama, tata” bez 

konkretnego zróżnicowania, zachęcane przez dorosłego naśladuje dźwięki; • pod koniec 11. 

miesiąca – dziecko realizuje krótkie związki sylabowe, kręci głową na „nie”, wypowiada 

pierwsze sensowne słowo;  

• pod koniec 12. miesiąca – dziecko, jeśli jest samo, prowadzi monolog sylabami, 

wypowiada przynajmniej dwa (przeważnie pięć, dziesięć) sensownych słów w dziecięcej 

mowie, reaguje swoim głosem na muzykę.  
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Ocena rozwoju rozumienia mowy od 0 do 1. roku życia zgodnie z MFDR precyzuje 

możliwości dziecka dopiero w drugim półroczu życia. Natomiast rozumienie mowy 

wyprzedza o tygodnie umiejętność mówienia (rozumienie min i gestów):  

• pod koniec 7. miesiąca – dziecko, będąc na ręku opiekuna lub matki, szuka 

wzrokiem przedmiotów lub osób, które matka przedtem trzykrotnie nazwała; jest to trudne do 

sprawdzenia;  

• pod koniec 8. miesiąca – dziecko, obracając głowę, szuka określonych, znanych mu 

już przedmiotów lub osób;  

• pod koniec 9. miesiąca – dziecko po uprzednim pouczeniu robi na polecenie „kosi - 

kosi”, nasłuchuje tykania zegara trzymanego przy uchu;  

• pod koniec 10. miesiąca – dziecko reaguje na swoje imię i polecenia „daj mi”, 

naśladuje „papa”;  

• pod koniec 11. miesiąca – dziecko na polecenie robi „papa”, rozumie zakazy „nie, 

nie”;  

• pod koniec 12. miesiąca – dziecko na polecenie „przynieś mi piłkę” szuka, znajduje i 

przynosi przedmiot. 

Już w okresie noworodkowym i wczesnym niemowlęcym może ujawnić się wiele 

problemów związanych z zaburzeniami funkcji oralnych pod postacią zaburzeń reakcji ustno 

-  twarzowych lub pod postacią trudności w doustnym pobieraniu pokarmu. Dysfunkcje te 

mogą występować również u pozornie zdrowych noworodków. Wczesne rozpoznanie 

nieprawidłowości i rozpoczęcie właściwej terapii pozwala na uzyskanie najlepszych 

rezultatów.  

Obecnie we wczesnej interwencji terapeutycznej dostępnych jest wiele narzędzi 

diagnostycznych i nowoczesnych metod stymulacji i rehabilitacji. Nawet jeśli podejmowane 

działania są ukierunkowane tylko na terapię logopedyczną, ich wspólną, niezwykle ważną 

cechą jest systemowe podejście do rozwoju dziecka. Dobór metody zależy oczywiście od 

aktualnego problemu, możliwości i potrzeb zdrowotnych małego pacjenta. Tu przydatne 

mogą być takie metody i techniki terapeutyczne jak: koncepcja R. C. Moralesa, S. 

Masgutowej, B. Padovan, terapia manualna, cranio – sacralna, terapia INPP Sally Goddard, 

integracji sensorycznej czy masaż niemowlęcy Shantali.  

Założeniem wczesnej interwencji, realizowanej przez wielospecjalistyczny zespół 

terapeutów, w tym logopedę, jest całościowe podejście do rozwoju dziecka. Systematyczna, 

wczesna opieka terapeutyczna pozwoli dziecku lepiej przygotować się do  rozwoju 

możliwości komunikacji w tym mowy. Warto już od samych narodzin obserwować malucha i 

zwracać uwagę na jego rozwój. W przypadku występujących u dzieci nieprawidłowości 

rozwoju wczesna interwencja logopedyczna może okazać się szczególnie niezbędna. 
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