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Metoda fonogestów jest sposobem ksztaltowania mowy dzieci z uszkodzo
nym słuchem i kształcenia ich języka fonicznego!. Polega ona na uzupełnia
niu mówienia specjalnymi gestami wspomagającymi dokładne odczytywanie 
z ust i słyszenie dźwięków mowy. Jej istotą jest wzbogacanie wzrokowych 
i ruchowo-kinestetycznych wzorców sylab w celu ułatwienia precyzr.jnej fo
nemowej percepcji i segmentacji potoku slów. Dokładna percepcja jest 
bowiem jedyną drogą do opanowania umiejętności rozumienia wypowiedzi 
słownych oraz umiejętności mówienia, czytania i pisania. 

Stosowanie metody fonogestów jest szczególnie wskazane, w sytuacji, gdy 
uszkodzenie słuchu jest tak głębokie, że dobrze dobrana proteza i wychowa
nie słuchowe nie gwarantują wystarczających warunków do pelnego ukształ
towania się funkcji słuchu mownego i rozwoju umiejętności mówienia. 
Metoda fonogestów może i powinna być stosowana tak, aby nie ograniczać 
rehabilitacji słuchu, ale aby ją intensyfikować i uzupełniać . Nie jest ona 
metodą zastępującą wychowanie słuchowe, lecz stanowi jego kontynuację 
i rozszerzenie, opiera się bowiem na zjawisku synergizmu zmysłów i poli
sensorycznej kompensacji funkcjijęzykowych. 

! Bibliografia podstawowej literatury przedmiotu znajduje się na s. 276 niniejszego 
artykułu. 
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Wstępnym warunkiem stosowania metody fonogestów jest doskonałe 
opanowanie techniki mówienia uzupełnianego fonogestami2 przez osoby 
słyszące, chętne i przygotowane do systematycznego komunikowania się 
z dziećmi głuchymi i pomagania im w stopniowym poznawaniu języka. Tymi 
osobami mogą być słyszący rodzice, rodzeństwo, nauczyciełe i wychowawcy, 
koledzy, którzy - dobrze rozumiejąc potrzeby komunikacyjne dziecka -
chcą porozumiewać się z nim w sposób przystosowany do jego możliwości 
percepcyjnych i pozwalający na unikanie trudności i nieporozumień. 

Stosowanie metody fonogestów wymaga modyfikacji tradycyjnego nasta
wienia środowiska wychowującego dzieci z uszkodzonym słuchem, które 
polega na skoncentrowaniu się na samej osobie "niepełnosprawnego" dzie
cka i oddziaływaniu na nią przede wszystkim w sposób usprawniający słysze
nie, korygujący wady mowy i kompensujący braki wynikające z jej 
niedokształcenia. Metoda fonogestów dopełnia to nastawienie dążeniem do 
systematycznego i opartego na racjonalnej wiedzy o języku współdziałania 
z dzieckiem w celu przezwyciężenia jego trudności komunikacyjnych. Stosu
jąc fonogesty, rodzice i nauczyciele sami przystosowują się do potrzeb 
i możliwości percepqjnych dziecka, modyfikując własny sposób mówienia 
do niego. 

Stosowanie fonogestów wymaga więc zmiany tradycY.inego traktowania 
łudzi z ograniczoną percepcją słuchowąjako "niepełnosprawnych". Wyma
ga uznania ich za ludzi "sprawnych inaczej", których przystosowanie się do 
życia w mówiącym społeczeństwie łączy się ze znacznym wysiłkiem i konie
cznością pokonywania barier, ale wysiłek ten może i powinien być ponoszony 
wspólnie przez niesłyszących oraz ich słyszących przY.iaciół, a zwłaszcza 
rodziców i nauczyciełi. Najbliższe środowisko słyszące dziecka głuchego 
powinno przystosować się do jego trudności komunikacyjnych i razem z nim 
budować jego własny, osobisty język, który stopniowo stawałby się pełnym 
i coraz doskonalszym językiem narodowym, umożliwiającym zarówno 
komunikowanie się z innymi osobami,jak i zdobywanie oraz porządkowanie 
wiedzy o świecie w swoiście łudzki - językowy sposób. 

Cele zastosowania metody fonogestów są następujące: 

a) przezwyciężenie społecznej izolacji dziecka z uszkodzonym słuchem 
spowodowanej bańerą komunikacyjną, która oddzieła je od najbliższego 
środowiska ludzi słyszących; 

b) wyzwolenie wrodzonych zdolności dziecka do porozumiewania się 
z innymi łudźmi oraz do uczenia się języka dźwiękowego i do mówienia; 

2 Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna - Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stoso
wanego UMCS w Lublinie (ul. Weteranów 18) organizuje kursy praktycznej nauki mówienia 
z fonogestami (informacje szczegółowe: tel. 37-54-15). 
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c) stworzenie warunków sprzY.iających spontanicznej aktywności dziecka 
w nabywan.iu umi:jętn~ś~i językowych w toku naturalnych czynności po
znawczych I bezposredmej komunikacji z osobami najbliższymi; 

d) za~obieganie niepowodzeniom edukacyjnym i zaburzeniom psychicz
nym, ktore są częstym następstwem dlugotrwałych trudności w komuniko
waniu się dziecka z najbliższym otoczeniem społecznym. 
Metod~ fon~ges~ów powinn~ być stosowana - w miarę możliwości _ przez 

ca~y zespoł o~ob zajmUjących Się wychowaniem, rehabilitacją i kształceniem 
dz~ecka, p.omeważ ~czenie sięjęzyka przez dziecko najskuteczniej przebiega 
:' srodowls~u m:Clerzystym. Podlega ono tu ustawicznym oddziaływaniom 
języ.ko~ l. moze ,:"łącz.ać się do współdziałania językowego z życzliwymi 
sobie ludzml. Zostaje - jak to często określają metaforycznie specjaliści _ 
"zanur:on~. w języku"',,,a mówi?: inaczej: ,.,włączone d~ sie~i językowej 
komumkacjl społecznej . Rozwoj mowy kazdego człOWieka jest bowiem 
re~ultatem jego współdziałania komunikacyjnego z najbliższym środowi
s~~e~ ~połe~znyr~ i jes~ tym bardziej efektywny, im lepsze warunki harmo
n!Jnej I przY!,,:,,~ej ,,:,spo~pracy stwarza to środowisko i im lepiej wspomaga 
ono zdolnoscl I wysiłek jednostki. 

Środowisko m~cier~yste ,posługujące sięjęzykiem dźwiękowym uzupełnia
nym, fonogestam.1 ~oze byc stworzone przez zespół nauczycieli przy czynnej 
wspołpracy rodzlcow. 

~zczególnie ważnym.rezultatem stosowania fonogestów jest komfort psy
chlcz.ny, do~tęp.ny rodzlc~m i nauczycielom w związku z możliwością prowa
dzema z dZieckiem ustawicznej konwersacji w toku codziennej działalności, 
bez potrzeby sztucznego organizowania sytuacji komunikacyjnych i bez 
obaW}' o ~~, że dz~e~ko odbiera tylko część znaków językowych i że nie potrafi 
przyplsac Im własclwych znaczeń. Jednakże trzeba pamiętać, że warunkiem 
takich osiągnięć dzieckajest poprawne, płynne, rytmiczne i częste mówienie 
do niego z fo?ogestami. Niewprawne używanie fonogestów przez osoby 
dorosłe, nadmierne spowalnianie tempa wypowiedzi, a zwłaszcza rozbijanie 
potoku ~0':"Y na syłaby lub inne cząstki nie ułatwiają dziecku rozumienia 
I powodUją jego podobną - wadliwą - wymowę. 

Opa~~wanie .techn.iki mówienia z fonogestami nie nastręcza większych 
trudnoscl czło~ekowl słyszącemu, który ma wystarczająco silną motywację, 
aby wytrwale I systematycznie ułatwiać porozumiewanie się z dzieckiem 
niesłyszącym: M.etoda ta. może zatem dobrze służyć zwłaszcza tam, gdzie 
sły~zą~y r.o~lce I nauczyciele dążą do prawdziwej, pełnej integracji kultura1-
n.ej dZieCI mesłysz~cych ze społecznością posługującą się dźwiękowym języ
kie~ nar~do,?m I tam, gdzie nie jest znany pełny, kulturalny język migowy. 
Moze byc takźe sposobem poszerzania językowego doświadczenia dzieci 
z rodzin posługujących się biegle pełnowartościowym językiem migowym. 
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Chodzi przecież o to, aby przed dziećmi otwierać różne drogi rozwoju, 
a żadnych nie zamykać, o to, by wzbogacać sposoby komunikacji, a nie 
narzucać jedynego - według jednej doktryny lub indywidualnego upodo
bania. 

Praca nad metodą fonogestów w Polsce osiągnęła stadium, w którym 
można już - bez obawy o jakiekolwiek niepożądane skutki - rozpocząć jej 
powszechne stosowanie w rodzinach, poradniach i szkołach3 . 

Niniejszy program ramowy - krótki i sformułowany w sposób uogólnia
jący cele i sposoby rehabilitacji - został opracowany z myślą o nauczycielach, 
którzy doskonale znając metodykę pracy surdopedagogicznej, mogą z łatwo
ścią włączyć metodę fonogestów do swojego warsztatu pracy. Jest on skró
coną wersją szczegółowego logopedycznego programu rehabilitacji , 
i ksztalcenia językowego dzieci z uszkodzonym słuchem z zastosowaniem 
metody fonogestów, który znajduje się w końcowej fazie przygotowania do 
druku. 

A. OKRES PRZYGOTOWAWCZY 

I. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PRZED JĘZYKOWEJ 
I AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA 

1. Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzro
kowego, ekspre~ji gestowo-mimicznej i rozumienia znaków gestowo-mimicz
nych, rozpoznawania stanów emocjonalnych oraz intencji wyrażanych 
w sposób gestowo-mimiczny. 

2. Rozwijanie umiejętności współdzialania z innymi osobami w codzien
nych czynnościach i w zabawie, rozumienia i zachowywania reguł współdzia
łania, rozumienia celu i motywów działania oraz wspólnego przeżywania 
satysfakcji z wyniku. 

3. Rozwijanie percepcji wzrokowej, ćwiczenia spostrzegawczości, analizy, 
syntezy i pamięci wzrokowej. 

4. Stymulowanie aktywności ruchowej, ciekawości i polisensorycznego 
poznawania otaczającego świata. 

5. Rozwijanie umiejętności gromadzenia spostrzeżeń i myślenia niejęzy
kowego; rozwijanie myślenia obrazowo-ruchowego; kształtowanie pojęć, 
rozwijanie umiejętności uogólniania i rozwiązywania różnorodnych zadań 
logicznych przy użyciu obrazków i symboli graficznych - wnioskowania, 
rozumowania przez analogię, przewidywania, sprawdzania. 

3 Sprawozdanie prezentujące wyniki badań eksperymentalnych zob. K. Kra k o w i a k. 
Meloda jonogestów jako sposób tlJSpomagania komu.nikacji werbalnej. ..Biuletyn Audiofonologii" 
T. 4: 1992 nr I 5, 45-58, 
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n. PRZYGOTOWANIE DO ODBIORU WYPOWIEDZI SŁOWNYCH 

l. Wychowanie słuchowe (etap wstępny) 
a) kształcenie świadomości dźwięku, kojarzenie dźwięku zjego źródłem i 

próby lokalizacji źródła, odróżnianie' i rozpoznawanie dźwięków wydawa
nych przez różne przedmioty z otoczenia, rozpoznawanie sygnałów 
dźwiękowych; 

b) kształcenie podstaw percepcji dźwięków mowy - próby odróżniania i 
r~zp?z~awania wykrzy~nień i wyrazów dźwiękonaśladowczych, próby odróż
mania I rozpoznawama samogłosek, próby odróżniania i rozpoznawania 
całych krótkich wypowiedzi (pytań, poleceń i innych wypowiedzeń umożli
wiających jednoznaczną odpowiedź nie językową, np. wskazanie przedmiotu, 
o który pytamy, lub wykonanie polecenia); 

c) wyrabianie nawyku kontroli działania i samodzielnej obsługi indywidu
alnych aparatów słuchowych. 

2. Przygotowanie do odczytywania z ust 
a) kierowanie uwagi na twarz osoby mówiącej; 
b) wyrabianie nawyku "słuchania wszystkimi zmysłami" ("słuchania ca1ym 

~i:uem", "słuchania wizualnego"), y. wsłuchiwania się w głos rozmówcy 
I Jednoczesnego wpatrywania się w jego twarz oraz zwracania uwagi na 
towarzyszące temu doznania wibracji i ruchu powietrza; 

c) wzrokowo-słuchowe odróżnianie i rozpoznawanie wykrzyknień i wyra
zów dźwiękonaśladowczych; 

d) odróżnianie i rozpoznawanie samogłosek; 
e) odróżnianie i rozpoznawanie calych krótkich wypowiedzi (pytań, pole

ceń oraz innych wypowiedzeń umożliwiających jednoznaczną odpowiedź 
nie językową, np. wskazanie przedmiotu, o który pytamy, lub wykonanie 
polecenia); 

f) odróżnianie i ~ozpoznawanie sylab różniących się kilkoma uchwytnymi 
wzrokowo cechami fonologicznymi zawartych w nich głosek (np. pa - ła, 
fa - ra, ma - mu); 

g) !>r~by odróżniania i rozpoznawania elementów fonicznych i językowych 
wymlemonych w punktach: c-f z pomocą fonogestów. 

3. Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi 
a) wydłużanie i stabilizacja uwagi na jednym przedmiocie lub jednej 

czynności (np. zabawie); 
b) odróżnianie i rozpoznawanie drobnych przedmiotów oraz ich części; 
c) odróżnianie i rozpoznawanie wizerunków przedmiotów i osób oraz ich 

części; 

d~ ?dróżnia~ie i rozpoznawanie relacji przestrzennych między przedmio
tami I osobami (w rzeczywistości i na ilustracjach); 
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e) odróżnianie i rozpoznawanie wizerunków i schematów twarzy wyraża
jących różne stany emocjonalne i przedstawiających różne układy widocz
nych narządów artykulacjjnych; 

f) odróżnianie kolorów oraz ich odcieni; 
g) ćwiczenia rozszerzające pole spostrzegania wzrokowego; 
h) przygotowanie do korzystania z fonogestów - odróżnianie i rozpozna

wanie układów dłoni i małych ruchów ręki; gimnastyka dłoni. 

m. PRZYGOTOWANIE DO MÓWIENIA 

1. Ćwiczenia oddechowe - wzmacnianie, wydłużanie i stabilizacja wyde
chu w zabawach. 

2. Stymulowanie samoistnej aktywności głosowej i ćwiczenia fonacyjne
korekcja natężenia, wysokości i barwy głosu; przygotowanie do samokontroli 
głosu, opartej na wyczuwaniu rezonansu i wibracji narządów mowy oraz 
calego ciała. 

3. Obserwacja motoryki narządów artykulacyjnych i - w razie potrzeby
jej usprawnianie: ćwiczenia warg, żuchwy,języka i podniebienia miękkiego. 
Wykorzystywanie codziennych czynności (np. jedzenia, picia) oraz zabaw do 
rozwijania sprawności narządów artykulacyjnych. 

4. Stymulowanie gaworzenia i przygotowanie do koartykulacji - ćwiczenia 

integracji oraz dynamiki czynności narządów mowy - kształcenie umiejęt

ności wymawiania sylab i różnicowania sylab wymawianych przez siebie 
(przygotowanie do samokontroli mówienia). 

IV. KSZTAŁTOWANIE PODSTAW ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 

l. Ksztalcenie świadomości istnienia nazw ("wszystko na świecie ma swoją 
nazwę"). 

2. Kształcenie świadomości funkgi przedstawieniowej (symbolicznej) zna
ków językowych ("słowo może zastąpić" przedmiot, osobę itp.). 

3. Uświadamianie istnienia związków między słowami, a zwłaszcza istnie
nia wypowiedzeń, ~.jednostek informacji, które należy rozumiećjako całość 
("słowa nie są osobnymi znakami, lecz łączą się z sobą, a ich połączenia mają 
znaczenie"). 
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1. Stymulowanie samoistnej ekspresji głosowej i slownej dziecka - uświa
damianie możliwości sygnalizowania i wyrażania głosem oraz słowami włas
nych odczuć, doznań i uczuć. 

2. Ksztalcenie świadomości funkcji pragmatycznej znaków językowych _ 
umożliwianie dziecku wielokrotnego doświadczania faktu, że inne osoby 
słyszą jego glos, rozumieją jego intencje i mogą zachowywać się zgodnie 
z tymi intencjami; że można kogoś przywołać, poprosić o coś, zażądać 
czegoś, zapytać o coś, powiadomić go o czymś itp. 

3. Kształcenie świadomości związku aktów mówienia z towarzyszącą im 
sytuacją - uczenie rozumienia wypowiedzi przez rozumienie sytuacji, wyjaś
nianie znaczeń wypowiedzi i poszczególnych słów przez demonstrację przed
miotów i czynności. 

4. Przygotowanie do aktywnego i umiejętnego zachowywania się w sytu
acjach dialogowych; stymulowanie zabaw tematycznych oraz innych zabaw 
wymagających wymiany myśli przy użyciu znaków. 

5. Stymulowanie samodzielnych wypowiedzi dziecka (strzępkowych, jed
nowyrazowych i wielowyrazowych) - rozszyfrowywanie intencji i znaczenia 
spontanicznych wypowiedzi dziecka oraz powtarzanie ich w pelnej i prawid
łowej formie. 

B. OKRES KSZTAŁTOWANIA MOWY 

I. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI ODBIORU WYPOWIEDZI SŁOWNYCH 

l. Wychowanie słuchowe 
a) systematyczne ksztalcenie wrażliwości na bodźce akustyczne; kojarzenie 

dźwięków z ich źródlami; ćwiczenia w lokalizacji źródła dźwięku, odróżnianie 
i rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty z otoczenia 
oraz instrumenty muzyczne; rozpoznawanie dźwięków znaczących (np. sym
ptomów zjawisk) i sygnalów dźwiękowych; odróżnianie i rozpoznawanie 
dźwięków różniących się czasem trwania, natężeniem i wysokością; odróż
nianie glosów męskich, żeńskich i dziecięcych; próby rozpoznawania i od
~warzania. przebiegów rytmiczno-melodycznych (instrumenty perkusyjne 
l proste Instrumenty klawiszowe i dęte, wokaliza - różnicowanie czasu 
trwania, natężenia i wysokości głosu); 

b) kształcenie percepcji dźwięków mowy - odróżnianie i rozpoznawanie 
wykrzyknień i wyrazów dźwiękonaśladowczych; odróżnianie i rozpoznawa
nie samogłosek; odróżnianie i rozpoznawanie całych zdań oraz ich fragmen-

l 
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tów: fraz i poszczególnych wyrazów; systematyczne ćwiczenia słuchu fone
matycznego; 

c) utrwalanie nawyku kontroli działania i samodzielnej obsługi indywidu
alnych aparatów słuchowych. 

2. Kształcenie wzrokowej percepcji wypowiedzi słownych 
a) kierowanie uwagi na twarz osoby mówiącej (ułatwianie dziecku koncen

tracji uwagi na ruchach narządów mowy przez zachowywanie właściwej 
odległości, oświetlenia i wyraźności wymowy oraz przez stosowanie fonoge
stów); 

b) wyrabianie nawyku "słuchania wszystkimi zmysłami" ("sluchania całym 
ciałem", "słuchania wizualnego"), tj. wsłuchiwania się w głos rozmówcy 
i jednoczesnego wpatrywania się w jego twarz i w dłoń wykonującą fonogesty 
oraz zwracania uwagi na towarzyszące temu doznania wibracji i ruchu 
powietrza; 

c) kształcenie umiejętności wzrokowo-słuchowego odróżniania i rozpo
znawania wykrzyknień oraz wyrazów dźwiękonaśladowczych wymawianych 
z fonogestami i bez fonogestów; 

d) kształcenie umiejętności wzrokowo-słuchowego odróżniania i rozpo
znawania samogłosek wymawianych z fonogestami i bez fonogestów; 

e) kształcenie umiejętności odróżniania i rozpoznawania całych krótkich 
wypowiedzi (pytań, poleceń oraz innych wypowiedzeń umożliwiających jed
noznaczną odpowiedź nie językową, wskazanie przedmiotu, o który pytamy, 
lub wykonanie polecenia) - z fonogestami i bez fonogestów; 

f) kształcenie umiejętności odróżniania i rozpoznawania sylab różniących 
się uchwytnymi wzrokowo cechami fonologicznymi zawartych w nich głosek; 

g) systematyczne kształcenie umiejętności odróżniania i rozpoznawania 
cząstek fonogestowych i sylab w izolacji (ćwiczenia w zabawach stymulują
cych gaworzenie) oraz w wypowiedzeniach i wyrazach; 

h) systematyczne przygotowywanie do czytania analityczno-syntetycznego 
przez kojarzenie cząstek fonogestowych oraz zdań i wyrazów wymawianych 
z fonogestami z odpowiadającymi im napisami; 

i) kształcenie umiejętności korzystania ze wskazówek zawartych w fonoge
stach. 

II. KSZTAŁCENIE TECHNIKI MÓWIENIA 

1. Ćwiczenia oddechowe - systematyczne wzmacnianie, wydłużanie i sta
bilizacja wydechu; samokontrola siły i stabilności wydechu; kształtowanie 
i systematyczne ćwiczenia oddychania piersiowo-przeponowego; próby wy
korzystania podparcia przeponowego. 
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2. Ćwiczenia fonacyjne - korekcja natężenia, wysokości i barwy głosu; 
kształcenie samokontroli głosu opartej na wyczuwaniu rezonansu i wibracji 
narządów mowy oraz całego ciała. Kształtowanie umiejętności kierowania 
głosu "na maskę" i wzmacniania rezonansu w strefie kości czaszki oraz klatki 
piersiowej. Ćwiczenia fonacyjno-oddechowe - przedłużanie wokałizacji sa
mogłosek. Przygotowanie do ćwiczeń prozodycznych - różnicowanie czasu, 
natężenia i wysokości głosu podczas wokalizacji; próby wokałizy. 

3. Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (w razie potrzeby)
ćwiczenia warg, żuchwy,języka i podniebienia miękkiego. Wykorzystywanie 
codziennych czynności Gedzenia, picia itp.) oraz zabaw w rozwijaniu spraw
ności narządów artykulacyjnych. Gimnastyka narządów mowy - ćwiczenia 

przygotowujące do nauki artykula"ji głosek. 
4. Ćwiczenia koartykulacji - kształcenie umiejętności dynamicznego wy

mawiania sylab, tj. jednoczesnego wymawiania głosek w sylabach oraz roz
poznawania głosek w sylabach wypowiadanych przez siebie (przygotowanie 
do samokontroli mówienia). 

5. Ćwiczenia prozodyczne 
a) płynne i rytmiczne łączenie sylab w zestroje akcentowe oraz stosowanie 

akcentu wyrazowego; 
b) różnicowanie podstawowych wzorców prozodycznych języka polskiego: 

intonacji zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; 
c) różnicowanie tempa mówienia i natężenia głosu - próby stosowania 

akcentu emocjonałnego i logicznego (wyodrębnianie i podkreślanie wybra
nych wyrazów). 

6. Nauczanie artykulacji głosek, które nie występują w spontanicznej 
mowie dziecka, i korekcja artykulacji wadliwych. 

lli. NAUCZANIE JĘZYKA 

1. Systematyczne kształcenie umiejętności kojarzenia nazw z ich desygna
tami oraz nazywania osób, przedmiotów i zjawisk z najbliższego otoczenia. 

2. Systematyczne nauczanie budowania zdań pojedynczych, tj. łączenia 
podmiotów z orzeczeniami w inten"ji formułowania myśli (oznajmień, pytań 
i żądań). Próby łączenia zdań pojedynczych w ciągi zdań oraz tworzenia zdań 
złożonych. 

3. Systematyczne kształcenie umiejętności słownego określania cech i wła
ściwości oraz relacji między osobami, przedmiotami i zjawiskami. Łączenie 
wyrazów w związki składniowe. 

4. Uświadamianie zmienności form wyrazów, zwracanie uwagi na końców
ki fleksjjne; uświadamianie tożsamości semantycznej różnych form wyrazu 
("inna forma, ałe ten sam wyraz"). 
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5. Uświadamianie istnienia wyrazów podstawowych i pochodnych oraz 
możliwości tworzenia nowych słów ze słów znanych; uświadamianie różnic 
znaczenia wyrazów pokrewnych ("wyrazy podobne, ale ich znaczenie nie jest 
identyczne"); tworzenie wyrazów zdrobniałych; uświadamianie istnienia i 
roli formantów (przedrostków i przyrostków); zwracanie uwagi na aspekt 
czasowników - odróżnianie czynności dokonanych i niedokonanych. 

6. Systematyczne nauczanie rozumienia i stosowania słownictwa atematy
cznego, a zwłaszcza wyrazów, które sprawi.yą szczególne trudności ludziom 
z uszkodzonym słuchem, a mianowicie zaimków, przyimków i spójników. 

7. Uświadamianie możliwości wyrażania tej samej treści W postaci różnych 
konstrukcji zdaniowych - ułatwianie dziecku odkrycia kreatywności języka, 
możliwości świadomego i swobodnego operowania jego jednostkami; uświa
damianie możliwości zmian szyku wyrazów w zdaniu. 

IV. KSZTAł.CENIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ JĘZYKOWEGO 

l. Rozwijanie sprawności pragmatycznej 
a) uświadamianie skuteczności aktów mowy - systematyczne zwracanie 

uwagi na bezpośrednie reakcje i późniejsze zachowania odbiorców wypowie
dzi dziecka; 

b) umożliwianie dziecku częstego doświadczania satysfakcji z osiągania -
nawet najmniejszych - umiejętności językowych; organizowanie sytuacji 
sprzyjających spontanicznej aktywności słownej dziecka, ustawiczna troska 
o skuteczność wszelkich jego prób mówienia, rozszyfrowywanie intencji 
dziecka i dopełnianie treści oraz formy jego "telegraficznych", agramatycz
nych i dysgramatycznych wypowiedzi, systematyczne podawanie wzorów 
wypowiedzi odpowiednich do intencji dziecka; 

c) uwrażliwianie na potrzebę precyzyjnego ustalania treści używanych słów 
i zdań; uświadamianie zależności między poprawnym i ścisłym ustaleniem 
znaczeń a skutecznością aktów mowy; 

d) uświadamianie zależności między skutecznością aktów mowy a staran
nością nlówienia i" precyzją stosowania fonogestów; 

e) kształtowanie postawy sprzyj.yącej przezwyciężaniu skutków nieporo
zumień wynikających z trudności odbioru, wad wymowy oraz błędów gra
matycznych - nie stresujące korygowanie oraz uczenie umiejętności 
poprawiania własnych błędów i wytrwalego poszukiwania poprawnych form 
językowych. 

2. Rozwijanie sprawności sytuacyjnej 
a) systematyczne kształcenie umiejętności rozumienia intencji osoby mó

wiącej i znaczenia całych wypowiedzi oraz poszczególnych zdań i słów przez 
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rozpoznawanie ich związku z sytuacją towarzyszącą rozmowie, z wykonywa
nymi jednocześnie czynnościami, używanymi i demonstrowanymi przedmio
tami itp.; 

b) nauczanie rozumienia i używania słownictwa tematycznego przydatne
go w konkretnych, zwłaszcza typowych i częstych sytuacjach komunikacyj
nych; systematyczne utrwalanie w pamięci słownictwa tematycznego; 

c) nauczanie zachowań językowych w typowych sytuacjach komunikacxj
nych przez organizowanie sytuacji naturalnych oraz przez ich wielokrotne 
powtarzanie i inscenizowanie w zabawach tematycznych i w grach dydakty
cznych; 

d) kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu -uświadamianie różnicy 
między rolą słuchacza i osoby mówiącej; ksztaltowanie postaw sprzyjających 
efektywnemu i satysfakcjonującemu prowadzeniu rozmów (koncentracja 
uwagi na przekazywanej treści i współdziałanie w doborze środków języko
wych oraz sposobu przekazu). 

3. Rozwijanie sprawności społecznej 
a) uczenie rytualnych zachowań językowych (nawiązywania kontaktu i roz

poczynania rozmowy, powitania, przedstawiania się, prośby i podziękowa
nia, przepraszania itp.); 

b) uczenie podstawowych zwrotów językowych stosowanych w rozmo
wach z osobami dorosłymi (nauczycielami, rodzicami) i z rówieśnikami 
(kolegami, rodzeństwem); uwrażliwianie na potrzebę innego zwracania się 
do osób starszych i do kolegów; 

c) uświadamianie istnienia różnych form językowych przxjętych w komu
nikowaniu się z różnymi ludźmi; dbałość o to, aby ustrzec dziecko z uszko
dzonym sluchem przed konsekwencjami drastycznie niestosownych 
zachowań językowych, co jest częstym powodem ośmieszenia i wycofywania 
się z kontaktów językowych. 

V. ROZWIJANIE MYŚLENIA SLOWNO-POJĘCJOWEGO 
I ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ 

1. Kształtowanie pojęć logicznych i łączenie ich ze słowami - uświadamia

nie treści i zakresu znaczeniowego słów; zapobieganie przypisywania słowom 
znaczenia nadmiernie zawężonego lub rozszerzonego; uświadaluianie różni
cy między znaczeniem konkretnym i abstrakcyjnym słów. 

2. Uświadamianie barwy emocjonalnej wyrazów, wyrażeń i zwrotów oraz 
ich wartości ekspresxjno-impresywnej - uwrażliwianie na treść uczuciową 
wypowiedzi oraz na możliwość realizacji podstawowych potrzeb psychicz
nych i społecznych z pomocą środków językowych. Uczenie odróżniania 
i rozpoznawania wyrazów o negatywnym i pozytywnym zabarwieniu emocjo-
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nalnym; dbałość o unikanie słów i wyrażeń drastycznie "nieprzyzwoitych", 
"prymitywnych", uwłaczających godności rozmówcy, których nieświadome 
używanie bardzo często bywa przyczyną nieporozumień i przykrości, obni
żających motywację dzieci niesłyszących do mówienia. 

3. Uświadamianie istnienia zjawiska antonimii - ćwiczenia słownikowe z 
zastosowaniem wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym. 

4. Uświadamianie istnienia zjawiska homonimii - ćwiczenia słownikowe 

z wyrazami o identycznym brzmieniu, a innym znaczeniu. 
5. Uświadamianie istnienia zjawiska synonimii i możliwości nazywania 

tych samych osób, przedmiotów, zjawisk, cech i czynności różnymi wyrazami. 
Uczenie zastępowania wyrazów ich synonimami; uwrażliwianie na wartość 
znaczeniową i emocjonalną wyrazów bliskoznacznych. 

6. Rozwiązywanie różnorodnych problemów i zadań logicznych (formu
łowanych w sposób niejęzykowy,językowo-niejęzykowy ijęzykowy) - ułatwia

nie dziecku stopniowego odkrywania i uświadomienia sobie, że język nie 
tylko umożliwia komunikację z innymi ludźmi, ale również ułatwia poznawa
nie otaczającego świata i porządkowanie wiedzy o rzeczywistości. Systematy
czne nauczanie wyrazów, wyrażeń i zwrotów językowych służących do 
logicznego formułowania uogólnień, pytań, wniosków itd. 

7. Rozwijanie zaciekawienia językiem, umożliwianie i ułatwianie dziecku 
swobodnego pytania o nazwy, znaczenia, właściwe słowa i formy - uznanie 
dla wysiłku koniecznego dziecku z uszkodzonym słuchem do nauczenia się 
języka fonicznego; uznanie jego prawa do spontanicznej twórczościjęzyko
wej i wynikających z niej błędnych innowacji językowych (dysgramatyzmów) 
oraz do używania "neologizmów dziecięcych" (własnych innowacji słowo
twórczych) i do wadliwej wymowy spowodowanej ograniczeniami samo
kontroli. 

VI. PODSTAWOWE ZASADY REHABll.ITACjI MOWY 
DZIECKA Z USZKODZONYM SLUCHEM 

1. Zasada zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa i swobody spon
tanicznego działania. 

2. Zasada życzliwego rozumienia intengi dziecka. 
3. Zasada przystosowania sposobu komunikacji i metod pracy logopedy

cznej do indywidualnych możliwości percepcyjnych dziecka. 
4. Zasada zaciekawiania dziecka oraz współdzialania w jego czynnościach 

poznawczych i w zabawach. 
5. Zasada częstości i systematyczności kontaktu. 
6. Zasada prawa dziecka do niedoskonałości i błędów. 
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7. Zasada prawa dziecka do wyboru dogodnych dla niego środków prze
kazu. 

8. Zasa~a stałej obs~rwacji rozwoju dziecka i pogłębiania diagnozy w celu 
weryfikacji programu I metod rehabilitacji. ' 

vn. ZASADY STOSOWANIA FONOGESTÓW 

1.. Zasad~ tworzeni,a ma~ie~zystego środowiska językowego, 9. organizo
w~m~ wsp~lnoty osob mowlących z fonogestami w sposób ułatwiający 
dZIecIo'." mesłyszącym ~dbió~ WJ:'p~wiedzi słownych i umożliwiający im 
uczestmctwo w po.rozumlewamu Się Językowym całej wspólnoty. 

~. Zasada troski ~ d~b~e ,;arunki odbioru, 9. umożliwiania dziecku jak 
naJlep~zego słyszema,d~ę~ow mowy i dokładnej obserwacji ruchów art y
kulacY.)nych osoby mowląceJ oraz towarzyszących jej mówieniu ruchów ręki 
(fonogestów). 

.3. Zasada po!is~nsorycznej percepcji znaków językowych, 9. umożliwiania 
dZle?ku lą.czema I ,k~j'.""enia wszystkich aspektów zmysłowej postaci wy_ 
pOWiedZI l. czynnosCI Ich wytw~rzania: aspektu akustyczno-audytywnego, 
ruchowo-wlzual~ego, ruchowo-kmestetycznego, graficzno-wizualnego, grafi
czno-ruchowo-kmestetycznego. 

4. Za.sada ?rym~rności rozumienia wypowiedzi w naturalnych sytuacjach 
k?mum~acYJnych I przechodzenia od rozumienia całościowego do rozumie
ma an~htycz~o-syntety~z~ego, 9. od rozumienia wypowiedzeń (zdań) do 
rozumlema Ich składmkow, a następnie od rozumienia składników do 
rozumienia zdań i calych wypowiedzi. 

5. Zasada. umożli~iania dziecku dokładnego poznania pełnego podsyste
mu fonol~glczn.ego Języka na podstawie wystarczająco bogatego naturalne
go '."~tenału. Jęzrk~wego (dobrany materiał leksykalno-gramatyczny 
powml~n za~.era~ me tylko wszystkie podstawowe głoski, lecz również 
wszystkie mozhwe Ich połączenia w potoku mowy). 

6. Z.asa~a stymulacji po.trzeby mówienia i aktywizacji zdolności samodziel
nego I, tworczego posługlw~ia się językiem. Zasadę tę realizuje się przez 
s~cz.egolną ~oskę o to, aby dZiecko dostrzegalo, że kaida jego próba mówie
ma Jest przY.)mowana z zainteresowaniem i że jego intencje są rozumiane. 

7. Zasad~ inte~r~cji nau~zania pięciu podstawowych umiejętności języko
wych, a ml~nowlcle: odbioru, rozumienia, mówienia, czytania i pisania, 
z zach~wamem naturalnego łańcucha ich wzajemnej zależności i kolejności 
rozwoJu. 

.8,. Zasada kształcenia umiejętności rozczłonkowywania i scalania konstru
kCJ~ Język~wych potoku mowy (odkrywania jednostek i związków na wszy
stkich pozIOmach struktury wypowiedzi). 
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9. Zasada zachowania i kształcenia czynników prozodycznych wypowiedzi 
- a) językowych czynników prozodycznych: akcentu i intonacji oraz b) czyn
ników ekspresji głosowej: modulacji siły i wysokości, zmian tempa mówienia 
i stosowania pauz. 

10. Zasada systematycznej i nie stresującej korekcji głosu i artykulacji oraz 
rozumienia i budowania zdań. 

11. Zasada systematyczności pracy rehabilitacyjnej. 
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