
MOWA BEZDŹWIĘCZNA

Mowa bezdźwięczna to nic innego jak zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi

odpowiednikami lub wymawianie głosek dźwięcznych bez pełnej dźwięczności. Może dotyczyć

wszystkich par opozycyjnych, części lub jednej z nich. Głos dziecka jest cichy i monotonny, często

występuje obniżone napięcie mięśni narządów artykulacyjnych. W przypadku mowy bezdźwięcznej

utrudniony jest odbiór mowy dziecka, np. pusza - burza, żal - szal, półka - bułka.

W wieku szkolnym mowa bezdźwięczna może skutkować problemami z czytaniem i pisaniem.

Przyczyny mowy bezdźwięcznej mogą być następujące:

 zaburzenia słuchu fonematyczny - zdolności rozróżniania głosek, np. ,,k” - ,,g”, ,,sz” - ,,s”

 upośledzenie słuchu, niedosłuch lub głuchota

 brak koordynacji miedzy pracą wiązadeł głosowych, a pracą narządów jamy ustnej

 zaburzenia kinestezji artykulacyjnej, obniżone napięcie mięśniowe narządów

artykulacyjnych

 uszkodzenie centralnego systemu nerwowego

Rodzaje mowy bezdźwięcznej:

 substytucja spółgłosek dźwięcznych na bezdźwięczne

 deformacja - wymawianie spółgłosek dźwięcznych w postaci półdźwięcznej

 elizja - opuszczanie głosek dźwięcznych - występuje najrzadziej

Terapia mowy bezdźwięcznej w początkowej fazie polega na stosowaniu ćwiczeń zwiększających

napięcie mięśni narządów artykulacyjnych - policzków, warg i języka, np. parskanie, cmokanie,

nadymanie policzków. Drugą grupą ćwiczeń, równie ważną, są ćwiczenia słuchu fonematycznego,

ponieważ częstą przyczyną mowy bezdźwięcznej są jego zaburzenia. Ich celem jest doprowadzenie

do umiejętności słuchowego różnicowania głosek. Należy również uświadomić dziecko w zakresie

różnic między głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi w postaci wibracji - które można wyczuć

przykładając rękę do krtani.

Drugim etapem jest wywoływanie głosek. Przykładowo: głoskę ,,f” wywołujemy przyciskając w

trakcie dmuchania dolną wargę do zębów, ,,w” wywołujemy w taki sam sposób przy wymawianiu

głoski ,,u”. Innym sposobem jest płynne wymawianie ,,w” w sylabach - ,,awa”, ,,owo”, ,,uwu” -

dźwięczność samogłosek może przenieść się również na spółgłoskę.

Ostatnim etapem jest utrwalanie wywołanych głosek w mowie potocznej.
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