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„Zastosowanie ćwiczeń metafonologicznych w terapii dziecka z trudnościami w 

czytaniu” 

 

 

Wprowadzenie 

 

 Podstawowym zadaniem szkoły w okresie nauczania początkowego jest 

doprowadzenie do opanowania przez dziecko umiejętności czytania i pisania w takim stopniu, 

aby umożliwiały one dalszą naukę i przyniosły sukcesy szkolne. Funkcje psychiczne, które 

leżą u podstaw czytania i pisania, rozwijają się w określonym tempie i rytmie, a więc 

możliwości uczenia się nie są jednakowe u wszystkich dzieci. W odniesieniu do grupy 

uczniów , którym opanowanie tych umiejętności sprawia szczególne trudności należy podjąć 

specjalne działania profilaktyczne. W pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcji słuchowej , u 

których wystąpiły trudności w nauce czytania, należy zastosować  ćwiczenia 

metafonologiczne.  

 

 

Trudności w czytaniu i pisaniu o osób z wadami mowy 

 

 W pracy Ireny Styczek „Logopedia” czytamy, że „Nie wszystkie osoby z wadami 

mowy robią błędy w czytaniu i pisaniu”1. Osoby z zaburzeniami mowy pochodzenia 

obwodowego nie mają trudności w pisaniu i czytaniu. Trudności takie występują zaś u osób z 

zaburzeniami  mowy pochodzenia centralnego, według autorki u dyslaików i afatyków. 

Przyczyny trudności w pisaniu i czytaniu oraz wad  mowy u tych osób są zazwyczaj związane 

z zaburzeniami słuchu mownego, tzn. słuchu fonematycznego albo mnezji słuchowej.  

 Określenie słuch fonematyczny (inaczej mowny, fonologiczny, fonemowy) wywodzi 

się od terminu fonem, który oznacza zespół cech dystynktywnych głoski, występujących 

jednocześnie i służących do odróżniania wyrazów. Według Łurii słuch fonematyczny jest 

specyficzną ludzką zdolnością, dzięki której istnieje możliwość rozróżniania słów, które są 

                                                 
1 Styczek Irena, Logopedia, Warszawa 1980, s.512. 
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zbudowane z głosek danego języka. Dzięki słuchowi fonematycznemu dokonujemy percepcji 

mowy, a to z kolei warunkuje osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy, umiejętności 

czytania i pisania. Coraz częściej obok terminu słuch fonematyczny pojawia się termin słuch 

fonologiczny, która to zdolność uważana jest za niezbędny element przetwarzania 

fonologicznego. W najnowszej definicji zaproponowanej  przez amerykańskie stowarzyszenie 

Orton Dyslexia Society z 1994 roku czytamy, że „Dysleksja jest jednym z wielu różnych 

typów trudności w uczeniu się. Jest to specyficzne zaburzenie o podłożu językowym i 

konstytucjonalnej etiologii, charakteryzuje się trudnościami w kodowaniu pojedynczych 

wyrazów, zwykle odzwierciedlające niewystarczające zdolności przetwarzania 

fonologicznego. Owe trudności w kodowaniu pojedynczych słów są nieoczekiwane w relacji 

do wieku oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych”2.  

 Halina Spionek w pracy „Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne” 

uważa, że doskonalenie procesów analityczno-syntetycznych w obrębie ośrodkowej części 

analizatora słuchowego postępuje wraz z wiekiem, a tempo tego rozwoju nie jest jednakowe u 

wszystkich dzieci. W swoich badaniach stwierdziła poważne opóźnienia rozwoju percepcji 

słuchowej w 72,1% przypadków badanych uczniów z niepowodzeniami szkolnymi. W wielu 

przypadkach stwierdziła również przebyte lub aktualnie istniejące zaburzenia mowy. Według 

autorki jednym z najbardziej uchwytnych przejawów opóźnienia rozwoju percepcji słuchowej 

u uczniów w klasach początkowych są specyficzne trudności w czytaniu oraz pisaniu ze 

słuchu. Są one odmienne od tych, które występowały przy opóźnieniu funkcji wzrokowych. 

Badania Haliny Spionek wykazały, że dzieci z dobrą percepcją wzrokową mogą przez pewien 

czas maskować swoje defekty słuchowe, nie przezwyciężając ich. Uczeń nie ćwiczy funkcji 

słuchowych, lecz omija trudności za pomocą chwytów doraźnie skutecznych, ale według 

autorki z punktu widzenia całokształtu procesu nauczania bezsensownych i bezcelowych. 

Zaburzenia słuchu fonematycznego można określić w sposób orientacyjny, przy czym 

stopień deficytu uzależniony jest od liczby nie rozróżnianych opozycji, od typu nie 

rozróżnianych opozycji, od liczby nie rozróżnianych członów danej opozycji. W rozwoju  

mowy ważna jest również pamięć słuchowa wyrazów, która jest zdolnością przechowywania 

w pamięci wzorców słuchowych wyrazów, czyli pamięć ich długości, kolejności sylab, liczby 

głosek w sylabie. Dla przebiegu czynności mowy ważna jest też umiejętność kojarzenia 

odbieranych zespołów dźwięków, czyli wyszukiwania odpowiedniego pojęcia i kojarzenia go 

z posiadanym wzorcem słuchowym. Zaburzenia słuchu fonematycznego powodują zaburzenia 

                                                 
2 Krasowicz Grażyna, Język, czytanie i dysleksja, Lublin 1997, s.46. 
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umiejętności kojarzenia odbieranych zespołów dźwięków z odpowiednimi pojęciami. 

Kinestezja artykulacyjna oznacza czucie ułożenia narządów artykulacyjnych. Czucie to 

wykształca się później niż słuch fonematyczny. Gdy podłożem wad wymowy są problemy 

słuchowe, czyli trudności z różnicowaniem zbliżonych fonetycznie dźwięków mowy, a więc 

zaburzenia słuchu fonemowego, prawdopodobieństwo wystąpienie dysleksji rozwojowej staje 

się bardzo wysokie. 

Janina Wójtowiczowa na podstawie wyrywkowych badań grupy polskich 

siedmiolatków obserwuje, że wielu z nich z trudem wyodrębnia nagłosową i wygłosową 

głoskę, wielu nie radzi sobie zupełnie z elementarnymi zadaniami dotyczącymi głosek 

śródgłosowych i nie jest w stanie podołać syntezie dźwiękowej nawet złożonego z trzech 

głosek wyrazu. Autorka postuluje potrzebę regularnego pogłębiania przez nauczycieli 

nauczania początkowego z uczniami ich umiejętności w zakresie pracy analizatora 

słuchowego. Jeden z artykułów książki J. Wójtowiczowej „O wychowaniu językowym” nosi 

tytuł „Dzięki analizie głoskowej można nauczyć prawidłowo pisać i czytać”. 

Grażyna Krasowicz w ogólnych wskazówkach dotyczących doskonalenia języka 

dziecka z dysleksją zwraca uwagę na doskonalenie umiejętności fonologicznych. W pracy 

autorki „Język, czytanie i dysleksja” można znaleźć „Program stymulacji rozwoju  

językowego dzieci sześcioletnich”. 

W latach 70. i 90. w USA, Wlk. Brytanii i w dawnej Czechosłowacji podjęto badania, 

które koncentrowały się wokół związku czytania i zaburzeń rozwoju funkcji językowych 

dzieci dyslektycznych. W Polsce tym problemem zajęła się m.in. Marta Bogdanowicz, która 

w latach 1995-98 realizowała wraz z Grażyną Krasowicz projekt badań w ramach grantu 

Komitetu Badań Naukowych. Rezultatem tych badań była książka Grażyny Krasowicz 

„Język, czytanie i dysleksja”, w której autorka postuluje, żeby tradycyjne metody terapii 

uzupełnić nową ich grupą, obejmującą doskonalenie umiejętności językowych w szerokim 

znaczeniu.  

W tym samym roku (1997), co praca doktorska G. Krasowicz, ukazał się zbiór 

artykułów dla rodziców i nauczycieli Janiny Wójtowiczowej „O wychowaniu językowym”. 

W książce przedstawione zostały rezultaty badań nad uwarunkowaniami  sprawności 

językowych dzieci, autorka wskazała również na przyczyny trudności w opanowaniu przez 

dzieci sztuki czytania oraz możliwości ich przezwyciężenia. W pracy J. Wójtowiczowej 

znajdziemy szereg propozycji ćwiczeń zmierzających do opanowania umiejętności 

fonetyczno-fonologicznych, analizy i syntezy głoskowej oraz analizy sylabowej. Znajdziemy 

tu bogaty zbiór zabaw językowych służących podniesieniu kompetencji językowych. Janina 



 4

Wójtowiczowa wielokrotnie podkreślała, by wśród umiejętności, które składają się na 

gotowość dziecka do podjęcia nauki, uwzględniono językową dojrzałość szkolną.  

Warto w tym miejscu wspomnieć o zainicjowanej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Akcja ta ma za zadanie przekonanie szerokiej rzeszy społeczeństwa, a zwłaszcza rodziców, o 

potrzebie podjęcia wychowania językowego już od najwcześniejszego okresu życia dziecka.  

 

 

Zakończenie 

 

 O prawidłowym przebiegu nauki czytania decydują następujące czynniki: 

 

- odpowiedni poziom intelektualny (zdolność oderwania się od myślenia konkretno-

sytuacyjnego, zapamiętywania abstrakcyjnych symboli); 

- poprawna wymowa; 

- dojrzałość spostrzegania dotycząca różnicowania drobnych szczegółów, znaków, 

identyfikowanie liter; 

- odpowiedni słuch fonematyczny; 

- zdolność syntezy i analizy głosek w wyrazach. 

 

Według Lidii Hryciuk w przygotowaniu dziecka do nauki czytania można wyróżnić 

następujące etapy: 

 

I. Okres przedliterowy, w którym dominuje dźwięk, głoska. 

II. Okres literowy, w którym dominuje obraz, litera. 

 

   Obydwa etapy są ze sobą integralnie powiązane. Okres przedliterowy stanowi 

podbudowę do dalszej nauki czytania. Jeżeli uczeń przystąpił do nauki czytania bez 

odpowiedniej dojrzałości w zakresie percepcji słuchowej, należy cofnąć się do okresu 

przedliterowego i zastosować ćwiczenia stymulujące świadomość dźwiękowych struktur 

języka tzw. ćwiczenia metafonologiczne.  

    W mojej praktyce zastosowanie ćwiczeń metafonologicznych i tradycyjnych metod 

terapii u uczniów z trudnościami dyslektycznymi wynikającymi z zaburzeń percepcji 

słuchowej okazało się skuteczne i doprowadziło do pokonania trudności w czytaniu.  
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