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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rozwój mowy dziecka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Development of a child’s speech 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Renata Kołodziejczyk, mgr Agnieszka 
Amilkiewicz-Marek 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 2 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 3 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami rozwoju językowego oraz nabywanie mowy 

przez dziecko; z wiedzą w zakresie biologicznych, społecznych i poznawczych uwarunkowań rozwoju 

języka oraz norm rozwoju językowego z uwzględnieniem indywidualnych możliwości. 

C2 - zbobycie przez studentów umiejętności charakteryzowania i analizowania umiejętności 
językowych konkretnych dzieci bazując na wiedzy teoretycznej z zakresu prawidłowego 
kształtowania się mowy. 

C3 – zdobycie umiejętności podejmowania działań służących profilaktyce i wczesnej stymulacji 
logopedycznej dziecka, gdy zadziałał czynnik patologiczny. 

 

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 definiuje podstawowe zagadnienia w zakresie terminologii 
przedmiotu 

K_W01 

W_02 charakteryzuje mechanizmy powstawania zaburzeń mowy i 
wymienia czynniki wpływające na rozwój mowy 

K_W05, K_W06, 

K_W08 

W_03 wymienia fazy rozwoju językowego i przypadające na dany 
okres umiejętności artykulacyjne oraz posiada wiedzę 
pozwalającą na wstępną ocenę rozwoju językowego dziecka 

K_W05, K_W06, 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 posiada umiejętność analizy dokumentacji (własnych 
wytworów, poradni psychologiczno-pedagogicznej, medycznej 
pacjenta) 

K_U02, K_U05 

U_02 analizuje, rozpoznaje i ocenia poziom rozwoju języka i mowy 
dziecka, umie wykorzystać wiedzę teoretyczną podczas 
zbierania próbek materiału językowego od dzieci, rejestrowania 
go, analizowania i interpretowania 

K_U02, K_U05 

U_03 wskazać kierunek działań rozwijających umiejętności 
artykulacyjne, percepcję słuchową, umiejętności językowe i 
komunikacyjne, sprawność leksykalną i gramatyczną  

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 zauważa problemy wykraczające poza zakres jego kompetencji i 
wie, do kogo zwrócić się o pomoc w celu nawiązania współpracy 
interdyscyplinarnej  
 

K_K01, K_K07 

K_02 przejawia potrzebę wdrażania i współuczestniczenia w 
podejmowanych działaniach opiekunów dziecka 
 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W zakresie treści programowych będą poruszane zagadnienia dotyczące warunków rozwoju mowy 
dziecka w odniesieniu do poszczególnych okresów rozwojowych- od narodzin do 12 roku życia. 
Szczególna uwaga zostanie skierowana na przyswajanie języka przez dziecko  oraz ogólną wiedzę w 
zakresie wybranych czynników dezintegrujących rozwój.  
W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: 

 Badania nad rozwojem mowy u dzieci; 

 Teorie nabywania języka; 

 Mózgowa organizacja mowy; 

 Rozwój mowy jako proces stadialny;  

 Rozwój percepcji mowy; 

 Rozwój produkcji mowy; 

 Badanie gotowości szkolnej w zakresie mowy; 

 Profilaktyka logopedyczna, czyli stymulacja rozwoju mowy i myślenia dziecka; 
 
 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

W ramach ćwiczeń zostaną omówione następujące zagadnienia: 

 Podstawowe zagadnienia teoretyczne i terminologiczne w zakresie przedmiotu (mowa 
dziecka, przyswajanie a uczenie się języka, periodyzacja języka, percepcja słuchowa, 
artykulacja, substytucja, deformacja, elizja) 

 Kształtowanie się mowy dziecka: okresy rozwojowe w opanowywaniu mowy, czynniki 
wpływające na rozwój mowy (biologiczne, społeczne, poznawcze, pragmatyczne). 

 Przyswajanie i rozwój systemu fonologicznego, systemu morfologicznego i systemu 
składniowego – analiza materiału filmowego. 

 Rozwój konwersacji a prozodia w mowie małego dziecka. 

 Rozwój narracji, rozwijanie kompetencji językowej w edukacji. 

 Ocena rozwoju mowy dziecka – Karta opisu rozmowy z dzieckiem 

 Zjawiska rozwojowe a zaburzenia mowy w okresie kształtowania się mowy.  

 Badanie mowy i wymowy – przykładowe narzędzia diagnostyczne, przykłady  postępowania 
prediagnostycznego.  

 Profilaktyka i terapia logopedyczna– metody i etapy pracy logoterapeutycznej, 
konstruowanie zajęć profilaktycznych i korekcyjnych.  

 

 Symptomy nieukończonego rozwoju mowy lub braku terapii logopedycznej w wieku 
szkolnym – ryzyko wystąpienia wtórnych następstw. 

 Wybrane przykłady rozwiązań terapeutycznych dzieci w normie i z niepełnosprawnością 
intelektualną.  

 Warsztat materiałowy pomocy logopedycznych 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład konwersatoryjny, 
problemowy z 
wykrzystaniem prezentacji 
multimedialnyuch i 
preznetacji filmowych, 
praca z tekstem  

Kolokwium teoretyczno-
praktyczne 

Arksze kolokwium 
zaliczeniowego, 
 

W_02 

W_03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 analiza tekstu sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

zebrany materiał audio i 
wideo, arkusze z jego 
zapisem i analizą 

U_02 metoda obserwacji i 
pomiaru w terenie 

U_03 ćwiczenia praktyczne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca w parach think-
pairshare  

prezentowanie na forum 
zebranego materiału 

sformułowanie na piśmie 
wspólnych pomysłów – 
arkusz pracy na forum 

dyskusja propozycja działań 
wspierających – arkusz 
pracy na formu 

K_02 metoda obserwacji 
uczestniczącej 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ćwiczenia: 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - obserwacja pracy studentki/ta, bieżąca informacja 
zwrotna. Realizacja zadań praktycznych indywidualnych i grupowych. 

      Sposób zaliczenia:  

 oddanie w terminie zadań praktycznych, 

 zbieranie próbek materiału językowego od dzieci, zarejestrowanie go, przeanalizowanie i 

interpretowanie, 

 przygotowanie 2 scenariuszy zajęć rozwijających mowę dziecka dostosowanych do 

konkretnego przypadku. 

Wykład: 

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń. Kolokwium końcowe z następującymi 

wynikami: 

Ocena niedostateczna – wynik kolokwium poniżej 50% punktacji. 

Ocena dostateczna – wynik kolokwium pomiędzy 50 a 69% punktacji. 

Ocena dobra – wynik kolokwium pomiędzy 70 a 89% punktacji. 

Ocena bardzo dobra – wynik kolokwium minimum 90% punktacji. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 +15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

5  + 10 

 

VIII. Literatura  

Literatura podstawowa 

Wykład:  

Gleason J. B., Ratner N.B., Psycholongwistyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2005 

Kaczmarek L. Nasze dziecko uczy się mowy, wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966 

Kielar-Turska M. Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych [w:] Diagnoza logopedyczna. 

Podręcznik akademicki. Red. E. Czaplewska, S. Milewski, s. 15 -64. 

Ronin-Walknowska E., Rozwój języka i jego funkcji w życiu płodowym. [W:] Biomedyczne podstawy 

logopedii. Logopedia XXI wieku. Red. Kaczorowska-Bray K. Kuczowski J., Milewski S., Harmonia 

Universalis: Gdańsk 2017, s. 47-61. 

Banaszkiewicz A. Akwizycja mowy w pierwszych latach życia. [W:] Wczesna interwencja 

logopedyczna. Logopedia XXI wieku. Red. Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Harmonia Universalis: 

Gdańsk 2018, s. 72-82.  

Mystkowska H., Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym. WSiP. Warszawa 

1991. 

Milewski S., Logopedyczne aspekty językowego kontaktowania się dorosłych z małymi dziećmi. [W:] 

Wczesna interwencja logopedyczna. Logopedia XXI wieku. Red. Kaczorowska-Bray K., Milewski S., 

Harmonia Universalis: Gdańsk 2018, s. 141-161.  

Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A., Profilaktyka logopedyczna [W:] Wczesna interwencja 

logopedyczna. Logopedia XXI wieku. Red. Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Harmonia Universalis: 

Gdańsk 2018, s. 712- 727.  

Ćwiczenia: 

Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa 1987.  

Grabias S., Mowa i jej zaburzenia, w: Logopedia Tom 28, PTL Lublin 2000 

Różańska-Gał A., Kuś J., Brzezińska B.: Domek terapeutyczny, czyli 100 sposobów na terapię z mamą 

i tatą, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2018 

Skorek E.M. Oblicza wad wymowy, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001 
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Grabias S., Kurkowski Z.M. (red.)Typologie zaburzeń słuchu, głosu i komunikacji językowej, 

Logopedia Tom.28, PTL Lublin 2000 

Skorek E.M., Samogłoski Profilaktyka, diagnoza, korekta, Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2000 

Kraków;  

Stecko E., Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Wyd. 

U.W., 2002 (Rozdz. I-III i XI), s. 13-30 i s. 81-87 

Sprawka R., Graban J. Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat Wyd. Harmonia 

Gdańsk 2004 

Bryła M., Muszyńska A. Wędrówka Języczka – Podróżniczka w Świat Mowy. Scenariusze grupowych 

zajęć logopedycznuch dla dzieci dwu i trzyletnich. Wyd. Harmonia 2013 

Literatura uzupełniająca 

 
Wykład 

Piaget J., Mowa i myślenie u dziecka. Tł. J. Kołudzka. Książnica-Atlas: Lwów-Warszawa 1929. 

Wygotski L., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. PWN: Warszawa 2006. 

Boniecka B. Pragmatyczne aspekty wypowiedzi dziecięcych. Wydawnictwo UMCS: Lublin 1995 

Dziurda-Multan A., Dzieciece sposoby tworzenia nazw. Wydawnictwo KUL: Lublin 2018 

Sołtys-Chmielowicz A., Wymowa dzieci przedszkolnych. Wydawnictwo UMCS: Lublin 1998 

Borowiec H., Dziecięce rozumienie świata. Studium lingwistyczne.  Wydawnictwo UMCS: Lublin 

2014. 

Ćwiczenia 
Cieszyńska-Rożek J., Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy 
fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków 2013 
 

Jeżewska-Krasnodębska E.: Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym, 
Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2017 
 

Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994 

Kaczmarek L. Nasze dziecko uczy się mowy, wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966 
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