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Jagoda Cieszyñska, Metody wywo³ywania g³osek, Kraków 2003, ss. 79.
Danuta Grzesiak-Witek
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Przyrodnicza, Sandomierz

Metody wywo³ywania g³osek to kolejna z cennych pozycji ksi¹¿kowych napisanych przez Jagodê Cieszyñsk¹.
Wspomniana Autorka jest psychologiem – logoped¹ o ponad
20-letnim doœwiadczeniu w pracy z dzieæmi z niezakoñczonym i opóŸnionym rozwojem mowy oraz z dzieæmi nies³ysz¹cymi. Wczeœniej napisane przez Cieszyñsk¹ ksi¹¿ki (Rozumienie i u¿ycie s³ownych okreœleñ czasu przez dzieci nies³ysz¹ce; Od s³owa przeczytanego do wypowiedzianego.
Droga nabywania systemu jêzykowego przez dzieci nies³ysz¹ce w wieku poniemowlêcym i przedszkolnym; Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdzia³aæ dysleksji) dotycz¹
pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dzieæmi z zaburzeniami komunikacji jêzykowej.
Prezentowana publikacja ju¿ samym tytu³em Metody wywo³ywania g³osek zachêca do przeœledzenia metod stosowanych w terapii logopedycznej. Tym bardziej, i¿ pomimo wielu
pozycji, jakie pojawi³y siê na rynku wydawniczym, poœwiêconych zagadnieniom pracy logopedy, wiêkszoœæ z nich zawiera wiedzê teoretyczn¹, trudno natomiast o rzetelnie podane metody, które mo¿na zastosowaæ w praktyce logopedycznej.
W strukturze omawianej pracy Autorka wydzieli³a siedem
rozdzia³ów. Pierwszy z nich, zatytu³owany „Uwagi ogólne”
zawiera wa¿ne w logopedii rozró¿nienia terminologiczne pomiêdzy pojêciami: niezakoñczony rozwój mowy, opóŸniony
rozwój mowy, wada wymowy. Rozdzia³ ten ponadto w sposób skrupulatny prezentuje przyczyny niezakoñczonego
i opóŸnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy. W „Uwagach ogólnych” Autorka przedstawi³a konsekwencje terapeutyczne proponowanego rozró¿nienia diagnostycznego. Tutaj
padaj¹ niezwykle cenne dla ka¿dego logopedy wskazówki: „
(…) praca z dzieckiem z niezakoñczonym/opóŸnionym rozwojem mowy postêpuje drog¹ od wyrazu do sylaby. Zajêcia logopedyczne z dzieckiem z wad¹ wymowy musz¹
uwzglêdniæ kierunek od sylaby do wyrazu.” (s. 13). Rozdzia³ zamykaj¹ uwagi na temat kszta³towania s³uchu fonetycznego logopedy, który umo¿liwia postawienie prawid³owej
diagnozy.
Rozdzia³ drugi, pt. „Budowa i funkcjonowanie narz¹dów
mowy” to syntetyczne ujêcie budowy aparatu oddechowego,
fonacyjnego oraz artykulacyjnego. Ka¿dy terapeuta mowy
winien zapoznaæ siê z zawartymi tutaj informacjami.
Kolejny, trzeci rozdzia³ przynosi opis samog³osek i spó³g³osek polskich. Przeprowadzona charakterystyka odznacza
siê klarownoœci¹ oraz przejrzystym uk³adem treœci. Samo-

g³oski zosta³y sklasyfikowane wg tradycyjnych, trzech kryteriów: 1) uk³ad masy jêzyka poziomy i pionowy; 2) uk³ad warg;
3) uk³ad podniebienia miêkkiego. Natomiast klasyfikacja
spó³g³osek zosta³a oparta na piêciu kryteriach, uwzglêdniaj¹cych kolejno: stopieñ zbli¿enia narz¹dów mowy, miejsce
artykulacji, uk³ad wi¹zade³ g³osowych, po³o¿enie œrodkowej
czêœci jêzyka oraz po³o¿enie podniebienia miêkkiego.
Niezwykle cenne informacje przynosi rozdzia³ czwarty,
pt. „Æwiczenia umiejêtnoœci prymarnych”. Autorka podkreœla
œcis³y zwi¹zek pomiêdzy przyswajaniem przez dziecko systemu jêzykowego a rozwojem zmys³ów oraz funkcji psychicznych. W rozdziale znalaz³y siê æwiczenia uwagi s³uchowej
oraz s³uchu fonemowego. Proponowane æwiczenia stanowi¹
doskona³¹ inspiracjê podczas uk³adania zestawów zadañ dla
poszczególnych dzieci. Poza wspomnianymi æwiczeniami
zaprezentowane zosta³y tak¿e æwiczenia oddechowe i praksji oralnej. Szczególnie nale¿y poleciæ przyk³ady æwiczeñ
usprawniaj¹cych narz¹dy artykulacyjne, które stanowi¹ bezpoœrednie przygotowanie do wypowiadania g³osek dŸwiêcznych, bezdŸwiêcznych, nosowych, wargowych, zêbowych,
dzi¹s³owych, tylnojêzykowych, œrodkowojêzykowych oraz
æwiczenia naprzemiennych ruchów narz¹dów artykulacyjnych. Wartoœæ rozdzia³u podnosi prezentacja najczêœciej
spotykanych wad wymowy oraz ogólne zasady wywo³ywania
prawid³owego brzmienia g³osek.
Jako logopeda polecam dwa g³ówne rozdzia³y omawianej pozycji ksi¹¿kowej: rozdzia³ pi¹ty – „Metody wywo³ywania
samog³osek” oraz szósty – „Metody wywo³ywania spó³g³osek”. Przy czym nale¿y dodaæ, i¿ metody wywo³ywania g³osek zosta³y zaprezentowane wed³ug okreœlonego schematu.
Najpierw Autorka podaje cechy artykulacyjne wywo³ywanej
g³oski, nastêpnie przedstawia uk³ad narz¹dów mowy, sposób
pokazu wraz z wizualizacj¹ oraz konkretne przyk³ady sylab
i wyrazów do utrwalenia nowo wypowiedzianej g³oski. Dodatkowym atutem obu rozdzia³ów s¹ ilustracje ukazuj¹ce
uk³ad artykulatorów w³aœciwych dla danej g³oski. W przypadku samog³osek jako pierwszy zosta³ zaprezentowany sposób
wywo³ania samog³osek prymarnych (a, u, i), stanowi¹cych
minimalny zasób wokaliczny, a co istotne, odznaczaj¹cych
siê znacznym zró¿nicowaniem wizualnym i akustycznym.
W dalszej kolejnoœci pokazano metody wywo³ania samog³osek sekundarnych (o, e, y), nosowych (¹, ê) oraz tzw. samog³osek niezg³oskotwórczych (j, ³). W podobnej kolejnoœci
zosta³y przedstawione metody wywo³ywania spó³g³osek: prymarnych (p, b, p', b', m, m') i sekundarnych (t, d, f, w, f', w',
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s, z, œ, Ÿ, n, n', h, ch, h', ch', k, g, k', g', l, l', sz, ¿, c, dz, æ, dŸ,
cz, d¿, r).
Ostatnim rozdzia³em recenzowanej pracy s¹ „Psychologiczne aspekty terapii logopedycznej”, w którym Autorka
podkreœli³a rolê diagnozy pozytywnej oraz koniecznoœæ przygotowania dziecka do pierwszej wizyty u logopedy-specjalisty. Szczególnie cenne jest wskazanie roli rodzica jako
„superwizora, wypowiadaj¹cego poprawnie to, co dziecko
wypowiedzia³o b³êdnie. Z akcentem na korygowan¹ g³oskê,
z lekkim wzniesieniem g³osu podczas wymawiania wyrazu
z dan¹ g³osk¹” (s. 75).
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Koñcz¹c, nale¿y zaznaczyæ, i¿ prezentowana publikacja
jest wyj¹tkowym syntetycznym ujêciem, dotycz¹cym podstawowych zagadnieñ logopedycznych. Zawarte wskazówki
i sugestie odnoœnie sposobów wywo³ywania g³osek zas³uguj¹ na uwagê ka¿dego logopedy, który wci¹¿ poszukuje efektywnych metod pracy. Tym bardziej, ¿e zawarte w niej uwagi
wyp³ywaj¹ z wieloletniego doœwiadczenia Autorki. Nale¿y
poleciæ pracê Jagody Cieszyñskiej wszystkim logopedom, terapeutom i rodzicom dzieci z opóŸnionym i niezakoñczonym
rozwojem mowy.

