
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Rozwój mowy dziecka

Nazwa w językuangielskim: Child’s speak development

Język wykładowy: polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Filologia polska

Jednostka realizująca: Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

pierwszego stopniaPoziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

Rok studiów: drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

dr hab. Alina Maciejewska prof. UPH, 
mgr Ewa Dzięcioł- Chlibiuk

Ontogeneza mowy i języka, teorie wyjaśniające
Założenia i cele przedmiotu: procesy rozwojowe, czynniki warunkujące

prawidłowy ich przebieg.

Symbol Efekty kształcenia Symbol efektu
efektu WIEDZA kierunkowego

W_01 Student zna etapu rozwoju mowy dziecka w ujęciu logopedycznym, K_W03
językoznawczym, psychologicznym i psycholingwistycznym.
Zna charakterystykę jakościowych i ilościowych zmian w przyswajaniu

W_02 języka przez dziecko w różnych okresach rozwojowych i kryteria oceny K_W01
prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju mowy dziecka

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi określić poziom rozwoju języka dziecka i określić czynniki
K_U11

wpływające na rozwój mowy dziecka

U_02
Potrafi diagnozować poziom kompetencji i sprawności językowych i

K_U08
komunikacyjnych dzieci na różnych etapach rozwoju

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma świadomość własnych umiejętności potrzebnych do kontaktu z

K_K05
dzieckiem (od urodzenia do 12-14 roku życia).
Potrafi formułować opinie, wnioski, instrukcje; potrafi posługiwać się

K_02
terminologią interdyscyplinarną i współpracować ze specjalistami innych

K_K03dyscyplin zajmujących się zdrowiem dzieci. Ma świadomość swojej roli:
zawsze stanie po stronie dziecka, bo wie, że bardzo łatwo skrzywdzić tego,
kto nie mówi.

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Opanowane podstawy z:

1.   teorii rozwoju i zaburzeń mowy,
2. psychologii rozwojowej,



3. gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego.

Treści modułu kształcenia:

Treści wykładów:

Teorie wyjaśniające pochodzenie języka/mowy ludzkiej.

Akwizycja języka w świetle różnych dyscyplin.

Biologiczne podstawy rozwoju mowy: mózgowa organizacja języka w ontogenezie.

Uwarunkowanie rozwoju fonetycznego i fonologicznego, morfologicznego, składniowego.

Kształtowanie sprawności narracyjnej.

Społeczne uwarunkowania rozwoju mowy.

Rozwój psychomotoryczny a kształtowanie się mowy dziecka.

Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. Komunikacja niewerbalna a rozwój mowy dziecka.

Pragmatyka wypowiedzi dziecięcych. Językowy obraz świata - słownik, semantyka, gramatyka.

Różnice indywidualne w nabywaniu języka przez dzieci.

Narzędzia do badania rozwoju mowy dziecka.

Treści ćwiczeń:

Charakterystyka stadiów/etapów rozwoju mowy.

Rozwój podsystemów języka w ontogenezie:

-fonetycznego i fonologicznego,

-morfologicznego,

-składniowego.

Budowa struktury leksykalnej i semantycznej.

Rozwój sprawności narracyjnej.

Różnice indywidualne w nabywaniu podsystemów języka.

Klasyfikacja typowych cech rozwojowych; umiejętność wyjaśniania zmian w podsystemach 
języka w poszczególnych etapach kształtowania się mowy dziecka.

Ocena cech rozwojowych na podstawie tekstów dziecięcych.

Umiejętność oceny poziomu rozwoju mowy dziecka.

Wykorzystanie wiedzy o rozwoju mowy dziecka w diagnozie i programowaniu 
terapii logopedycznej.

Literatura podstawowa:

Dąbrowska E., Kubiński W., 2003, Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Kraków.

Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca, Warszawa.

Łuczyński J., 2004, Kategoria przypadka gramatycznego w ontogenezie, Gdańsk.

Kaczmarek L., 1976 (i nast.), Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.

Kielar-Turska M., 1989, Język dziecka. Słowo i tekst, Kraków.

Maciejewska A., 2015, Analogia w języku i umyśle. Siedlce.

Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt, Gdańsk.

Porayski-Pomsta J., 2016, Rozwój mowy dziecka. Dwa studia. Warszawa.

Szuman S., red., 1968, O rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa.



Zarębina M., 1980,Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. 
Rozwój semantyczny języka dziecka. Kraków.

Żak-Święcicka M., 1993, Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku 
przedszkolnym, Bydgoszcz.

Literatura dodatkowa:

Boniecka B., 2010, Dziecięce wyobrażenia świata. Zbiór studiów. Lublin.
Boniecka B., 1995, Pragmatyczne aspekty wypowiedzi dziecięcych, Lublin.

Baudouin de Courtenay J., 1974, Spostrzeżenia nad językiem dzieci. Wybór i opracowanie M. 
Chmura-Klekotowa. Wrocław.

Borowiec H., 2014, Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne).Lublin.
Brzezińska A., Czuba T., Lutomski G., Smykowski B., red., 1995, Dziecko w zabawie i świecie 
języka, Poznań.
Chmura-Klekotowa M., Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, w: „Prace Filologiczne” 25, 99-235.

Cieszyńska J., Korendo M., 2006, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków.

Clarc L., Ireland C., 1998, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań.

Dzieniarz W., 1992, Werbalne ujęcie intencji semantycznych w mowie dzieci w wieku 
przedszkolnym, Opole.
Grabias S., 2001, Zaburzenia mowy, Lublin.
Kurcz I., Shugar G. W., Bokus B., red.,  Wiedza a język, T. 2, Wrocław.
Porayski-Pomsta J., 1993, Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci w wieku 
przedszkolnym, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M., 1994, Od słowa do dyskursu. Studia nad mową dziecka, Warszawa.

Przetacznikowa M., 1968, Rozwój struktury i funkcji zdań w mowie dziecka, w: Szuman S., red., O 
rozwoju języka i myślenia dziecka, Warszawa.

Przybysz-Piwko M., (oprac.), 2002, Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jej 
opóźnieniach, Warszawa.
Shugar G. W., Smoczyńska M., 1980, Badania nad rozwojem języka dziecka, Wybór prac. Warszawa.

Smoczyński P., 1955, Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego, Łódź.

Wood D., 2006, Jak dzieci uczą się i myślą, Kraków.
Zgółkowa H., 1990, Świat w dziecięcych słowach, Poznań.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia opisujące poziom rozwoju 
językowego wspomagane technikami multimedialnymi. Analiza ilościowa i jakościowa wybranych tekstów
dziecięcych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Kolokwium - charakterystyka etapów rozwoju mowy. Praca zaliczeniowa: nagranie i opis 
sprawności językowych dziecka – studium przypadku. Egzamin ustny w sesji egzaminacyjnej.

Forma i warunki zaliczenia:



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:
1. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwium
2. uzyskanie łącznie co najmniej 20 punktów z pracy zaliczeniowej
3. uzyskanie co najmniej 51 punktów z egzaminu

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Poprawy:
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Inne poprawy w sesji
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.
Udział w ćwiczeniach 30 godz.
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8 godz.
Udział w konsultacjach 3 godz.
Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 7 godz.
Przygotowanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie

12 godz.
się do egzaminu i obecność na egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS


