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SLI – jest to specyficzne zaburzenie językowe, które 
polega na trudnościach w przyswajaniu i posługiwaniu się 
językiem ojczystym, przy dostatecznym opanowaniu 
innych sprawności poznawczych i motorycznych.  

SLI 

SLI 

SLI 

→ ok. 7 % dzieci 

→ 1-2 dzieci w każdej klasie 

→ częściej występuje u chłopców 



Specyficzne zaburzenie językowe  
SLI 

Co nie jest zaburzone: 
• rozwój intelektualny 
• słuch 
• funkcje neurologiczne 

Co jest zaburzone: 
• gramatyka/morfologia    
   i składnia 
• fonetyka 
• semantyka 
• pragmatyka 



Znaczenie powierzchowne i ukryte.  

 

 Porównanie  

 Metafora  

 Idiom  

 Żart  

 Sarkazm  

 Analogia  

 Ironia  

 



Problemy towarzyszące SLI 
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kłopoty z pamięcią 

kłopoty z nauką matematyki wynikające np. z trudności  
w zrozumieniu poleceń tekstowych 

brak aktywnego udziału w lekcji 

trudności z koncentracją uwagi 

trudności z czytaniem i pisaniem 

problemy z zachowaniem 
• połowa ludzi z problemami behawioralnymi (i vice versa) ma TAKŻE trudności w uczeniu się 

języka 

• problemy behawioralne są często wynikiem trudności dziecka ze zrozumieniem tego, co się 

do niego mówi  

• trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji społecznych 

• wysokie ryzyko przemocy ze strony rówieśników  

• podwyższony poziom lęku społecznego i stresu podczas kontaktów społecznych 

• frustracja/złość/bunt 

• bezradność, samotność 

• zaburzenia emocjonalne, depresja 

• obniżona jakość życia 



Kryterium diagnostyczne SLI  

SLI – diagnozuje się powyżej 4 r.ż. 
2;0 – 4;0 – opóźniony rozwój mowy. 

• Wynik standaryzowanego, znormalizowanego testu językowego 
znacząco poniżej normy. 
• Inteligencja w normie. 
• Brak jawnych uszkodzeń OUN, w tym epilepsji. 
• Słuch w normie. 
• Sprawny aparat artykulacyjny 
• Brak całościowych zaburzeń ze spektrum autyzmu.  



U dzieci w wieku szkolnym zaburzenia językowe 
mogą być trudne do rozpoznania. 

 
• Poprawa w zakresie artykulacji i zasobu słownika. 
• „Maskowanie” trudności przez dziecko (ograniczenie wypowiedzi,   
posługiwanie się w komunikacji wyuczonymi schematami). 
• Brak świadomości swoich trudności w rozumieniu. 
• Łatwiej spostrzegane i interpretowane są przejawy niepokojącego 
zachowania.  



Język i komunikacja – skala  
obserwacji dla nauczycieli. 

• Jest standaryzowanym i normalizowanym narzędziem dla nauczycieli do 
oceny funkcjonowania językowego dziecka.  
 

• Celem stosowania skali JK jest wstępna identyfikacja uczniów 
z  trudnościami w sferze języka i komunikacji. 
 

• Uzyskane wyniki są sygnałem do rozpoczęcia postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego przez specjalistyczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 
 











Język i komunikacja – skala  
obserwacji dla nauczycieli. 

Materiały: Podręcznik. Język i komunikacja. Skala obserwacyjna dla 
nauczycieli. 

Pracownia testów IBE: http://eduentuzjaści.pl/pracowniatestów 



SKALA PROGNOZ EDUKACYJNYCH SPE IBE  

• Jest narzędziem przeznaczonym do przesiewowej diagnozy ryzyka 
specyficznego zaburzenia uczenia się w obszarze czytania  
i pisania (ryzyka dysleksji)na wczesnych etapach nabywania tych 
umiejętności (oddział RPP i klasa I) 

 
• Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE jest przeznaczona dla  nauczycieli. 



Co mierzy Skala Prognoz Edukacyjnych IBE? 

SPE_N_I: 
Rozwój 

językowy 

 
• Aktualny rozwój językowy 
• Zasób słownika 
• Poprawność gramatyczna wypowiedzi 
• Błędy językowe typowe dla dysleksji 

SPE_N_II: 
Nabywanie 

umiejętności 
czytania i pisania 

 
• Znajomość liter 
• Tempo i płynność czytania 
• Technika czytania 

SPE_R 

 
• Rozwój językowy do 5 roku życia 
• Słownictwo 
• Gramatyka 
• Artykulacja 
• Zaburzenia mowy 



Postępowanie diagnostyczne w edukacji. 

Badanie przesiewowe  
(nauczyciele, rodzice) 

Badanie diagnostyczne 
(poradnie psychologiczno-pedagogiczne) 

Działania pomocowe  
(dostosowanie metod i wymagań w edukacji, 

wspomaganie, terapia) 



Test Rozwoju Językowego - TRJ 

To pierwsze w Polsce narzędzie umożliwiające diagnozę specyficznego 
zaburzenia językowego (SLI). 

Kompleksowy test językowy dla dzieci w wieku 4;0-8;11 



Zamykam furtkę na zasuwkę.     
     Zamykam kurtkę na zamek. 
 
 
Zosia siedzi na tarasie, z którego widać szczyty gór. 
    Zosia siedzi na parapecie tam, gdzie są widoki gór. 
    Zosia siedzi na tarasie, który widzi góry. 
    Ktoś siedzi na tarasie, z którego przez to widać góry. 
  
 
Nauczyciel, do którego poszedł Kuba, obiecał nam wycieczkę. 
    Nauczyciel, który powiedział Kubie, że jest wycieczka. 
  
 
 Wojtek nie odwiedzi Kasi, dopóki ona go nie zaprosi. 
 Wojtek nie odwiedzi Kasi, kiedy ją nie zaprosi. 



Terapia. 

„Jak nauczyciel może wspomagać rozwój dzieci z zaburzeniami 
językowymi i ryzykiem zaburzenia uczenia się” -  Poradnik dla nauczycieli 
oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz I klasy. 



Pracując z dziećmi mającymi trudności z rozumieniem, należy:  
Upewniać się za każdym razem, że polecenia kierowane do całej klasy zostały przez dziecko 
usłyszane i zrozumiane. W miarę możliwości jak najczęściej zwracać się bezpośrednio do 
dziecka, używając jego imienia.  
 
Mówić głośno i wyraźnie. Akcentować słowa kluczowe. Uprzedzać o tym, kiedy dziecko ma 
wyjątkowo skupić uwagę, bo wprowadzane będą ważne informacje.  
 
Monitorować własny sposób wypowiadania się. Starać się używać prostych i krótkich zdań. 
Unikać potoku słów i eliptycznego stylu komunikacji.  
 
Prosić dziecko o powtarzanie własnymi słowami treści przeczytanego lub usłyszanego 
polecenia/tekstu. Zadawać pytania w celu sprawdzenia, czy dziecko zrozumiało 
czytany/mówiony tekst.  
 
Podawać treści i polecenia w małych dawkach, krok po kroku. Stopniowo dokładać kolejne 
elementy, odwołując się do rzeczy już utrwalonych. Podobnie – prosić dziecko  
o wykonywanie poleceń w zadaniu po kolei, małymi etapami.  
 
Często powtarzać słowa kluczowe, umieszczać je w postaci graficznej (ikony, etykiety, 
symbole) w klasie i odnosić się do nich za pomocą gestów. Utrwalać mnemotechnikami.  
 
Wizualizować słowa. Przedstawiać graficznie instrukcje i treść zadań, stosować tabele  
i wykresy.  
 



Pracując z dziećmi mającymi trudności z ekspresją, należy:  
Parafrazować wypowiedzi dziecka i rozszerzać je o dodatkowe elementy.  
 
Dać dziecku czas na wypowiedź. Prosić o opisanie słowa, którego dziecko nie może 
przywołać z pamięci w inny sposób, przez definiowanie, opis funkcjonalny, podawanie 
synonimów bądź antonimów.  
 
Nie poprawiać błędów, lecz odpowiadając, parafrazować wypowiedź dziecka tak, aby 
zawierała poprawny wzorzec.  
 
Precyzować pytania. Unikać pytań otwartych, kiedy powodują wycofywanie się dziecka 
z interakcji.  
 
Weryfikować wiedzę za pomocą testów wyboru lub testów z możliwością prezentacji 
wiedzy w sposób graficzny (wykresy, grafy, rysunki schematyczne).  
  
 



Pracując z dziećmi mającymi trudności z pragmatyką, należy:  
Unikać w komunikacji metafor, ironii, aluzji, sarkazmu lub za każdym razem 
dokładanie wyjaśniać i upewniać się, że dziecko je rozumie w odpowiedni sposób.  
 
Trenować dopasowywanie komunikatów do adresata. Można to robić za pomocą 
dramy, odgrywania przez dzieci różnych ról społecznych na zajęciach  
z wychowawcą. Jest też wiele sytuacji szkolnych, w których uczniowie spotykają się  
z różnymi ludźmi (pracownikami szkoły, gośćmi) – można wykorzystywać takie 
okazje, angażując w nie dzieci z trudnościami pragmatycznymi. Można również 
poprosić psychologa szkolnego lub poradnianego o prowadzenie treningów 
umiejętności społeczno-pragmatycznych w szkole.  
 
Za każdym razem wyjaśniać nieodpowiednie do sytuacji zachowania, w tym 
zachowania językowe. Podawać wzorzec. 



„Razem uczymy się mówić” -  przewodnik dotyczący wspomagania 
rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkoli. 




