
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dyslalia

Nazwa w języku angielskim:  Dyslalia

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

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

Rok studiów: drugi

Semestr: czwarty

Liczba punktów ECTS:  2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Alina Maciejewska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Alina Maciejewska, mgr Ewa Dzięcioł-
Chlibiuk

Założenia i cele przedmiotu:

Student zna przyczyny i objawy wad wymowy. 
Potrafi zidentyfikować nieprawidłowe artykulacje 
głosek i ciągów fonicznych, opracować 
procedury diagnostyczno-terapeutyczne w 
poszczególnych rodzajach dyslalii.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Student zna różne interpretacje terminu „dyslalia”, klasyfikacje wad wymowy.
 oraz potrafi wskazać i omówić miejsce dyslalii w różnych klasyfikacjach zaburzeń 
mowy. 

K_W02

W_02
Zna przyczyny powstawania zaburzeń artykulacyjnych.

K_W08

W_03 Zna procedury postępowania logopedycznego w dyslalii  i  metody wywoływania
poszczególnych głosek.

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Potrafi  wskazać  i  opisać  klasyfikacje  zaburzeń  artykulacyjnych,  podać  kryteria
oceny wymowy. K_U02

U_02
Student umie wykonać procedury diagnostyczne i dobrać odpowiednie narzędzia
diagnostyczne.

K_U05

U_03

Potrafi  stosować różne  metody  wywołania  głosek  w  zależności  od  zaburzenia
artykulacyjnego oraz modyfikować etapy terapii  logopedycznej  w zależności  od
wady, potrzeb i możliwości pacjenta.

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Ma świadomość wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania, korygowania 
prawidłowej artykulacji i formułowaniu diagnoz.

K_K05
 

K_02

Ma świadomość konsekwencji  społecznych wynikających z wad wymowy i  jest
gotowy do podejmowania wyzwań w usprawnianiu umiejętności komunikacyjnych
pacjenta 

K_K08

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



Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Podstawowa wiedza z fonetyki i fonologii,  rozwoju języka dziecka oraz medycznych podstaw logopedii

Treści modułu kształcenia:

Wykład:

1. Termin  „dyslalia”  w  klasyfikacjach  zaburzeń  mowy.  Dyslalia  -  spory  historyczne  i  metodologiczne  w
definiowaniu terminu.

2. Błąd wymowy a wada wymowy. Zaburzenia struktury wyrazu.

3. Klasyfikacje wad wymowy pryczynowe, objawowe, przyczynowo-objawowe (ujmowane z perspektywy badań
językoznawczych,  medycznych,  teorii  zaburzeń  mowy,  np.:  J.T.  Kanii,  S.  Grabiasa;  L.  Karczmarka,  D.
Emiluty-Rozyi, H.Mierzejewskiej, A. Pruszewicza, B. Ostapiuk).

4. Charakterystyka przyczynowo-objawowa wad wymowy:

- sygmatyzmu, 

- rotacyzmu, 

- rynolalii, 

- mowy bezdźwięcznej, 

5. - kappacyzmu i gammacyzmu, tetacyzmu, betacyzmu oraz lambdacyzmu. 

6. Diagnostyka wad wymowy.

7. Metody wywoływania głosek.

8. Model utrwalania głosek w systemie językowym.

Ćwiczenia:

1. Rozpoznawanie, opisywanie i nazywanie różnych rodzajów wad wymowy – analiza nagrań (odsłuchiwanie i
zapisywanie wypowiedzi osób z różnymi zaburzeniami artykulacyjnymi).

2. Wymowa dzieci z rozszczepem.

3. Wymowa dzieci niesłyszących.

4. Procedury postępowania logopedycznego w dyslalii.  

5. Przegląd narzędzi diagnostycznych pozwalających dokonać oceny wymowy (kwestionariusze obrazkowe).

6. Charakterystyka etapów badania logopedycznego osób z dyslalią.

7. Sposoby  wywoływania  głosek  w  przypadku  nieprawidłowej  realizacji  głosek:  dziąsłowych,  zębowych,
środkowojęzykowych, tylnojęzykowych, zwartych [p, b, t, d]; wadliwej artykulacji samogłosek oraz rotacyzmu;
nieprawidłowej realizacji spółgłosek zmiękczonych.

8. Etapy terapii logopedycznej w dyslalii.

9. Konstruowanie planów terapii logopedycznej dla określonej wady wymowy. 

9. Przegląd pomocy dydaktycznych stosowanych w terapii zaburzeń artykulacyjnych.

Literatura podstawowa:

1. D. Antos, G. Demel, I. Styczek, 1971, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa.
2. G. Demel, 2009, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.

3. J. T. Kania, 2002, Szkice logopedyczne, Lublin. 

4. H. Rodak, 2002, Terapia dziecka w wadą wymowy, Warszawa.

5. A. Sołtys-Chmielowicz, 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

6. I. Styczek, 1979, Logopedia, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

1. D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – 
Praktyka, Bytom 2010.



2. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, t. 2, Opole 2003.
3 A. Sołtys-Chmielowicz, 2001, Rotacyzm, w: „Logopedia” 29.

4 A. Sołtys-Chmielowicz, 2002, Wady wymowy i ich korygowanie, w: „Logopedia” 31.

5. Styczek, 1982, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

-  metoda podająca, oglądowa (nagrania wypowiedzi  dzieci z rożnymi wadami wymowy, filmy,  przykłady narzędzi
diagnostycznych oraz pomocy dydaktycznych), elementy wykładu wspomagane technikami multimedialnymi, zajęcia
praktyczne.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty  W_02 i U_01-U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium w połowie semestru i na drugim kolokwium w 
końcu semestru. Efekty W_01, W_03 oraz efekty K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w sesji 
egzaminacyjnej.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych warunków:
1. Zaliczenie dwóch kolokwiów w semestrze,
2. Zdanie egzaminu w sesji egzaminacyjnej.

Poprawy:
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Obciążenie studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 1 godz.

Konsultacje 1 godz.

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 3 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot   2 ECTS
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