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StreSzczenie

Zaburzenia prozodyczne, ze względu na liczne funkcje pełnione przez zjawiska prozodyczne 
w komunikacji, prowadzą do powstawania utrudnień w jej przebiegu. Występują one u osób z różne-
go typu zaburzeniami mowy, słuchu i głosu. Warunkiem efektywności logopedycznych oddziaływań  
terapeutycznych w przypadkach dysprozodii jest odpowiedni, dostosowany do potrzeb i możliwości 
pacjenta wybór postępowania, umożliwiający mu opanowanie kompetencji i sprawności niezbęd-
nych do rozumienia zjawisk prozodycznych i umiejętnego posługiwania się nimi w komunikacji. 

W artykule zaprezentowano autorski program służący usprawnianiu percepcji zjawisk prozo-
dycznych. Klasyfikacji i opisu poszczególnych rodzajów ćwiczeń dokonano na podstawie opubliko-
wanych w literaturze danych dotyczących fonetycznej i fonologicznej charakterystyki zjawisk pro-
zodycznych i pełnionych przez nie funkcji, zaburzeń prozodycznych oraz postępowania terapeu-
tycznego w przypadkach dysprozodii.

Słowa kluczowe: prozodia mowy, usprawnianie percepcji słuchowej, terapia zaburzeń 
prozodycznych

SUMMArY

Prosodic disorders lead to the emergence of difficulties in the process of communication be-
cause prosodic phenomena perform multiple functions in communication. They occur in people with 
various types of speech, hearing and voice impairments. The effectiveness of logopedic therapies in 
cases of dysprosody depends on the appropriate choice of treatment: it must be suited to the patient’s 
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needs and capabilities and it must enable them to acquire competence and skills necessary for under-
standing prosodic phenomena and using them successfully in communication.

The article presents the authors’ own programm aimed at improving the perception of prosodic 
phenomena. The classification and description of individual exercises were based upon the pub-
lished sources on phonetic and phonological specification of prosodic phenomena and their func-
tions, prosodic disorders and therapeutic management of dysprosody.

Key words:  speech prosody, improving auditory perception, therapy of prosodic disorders

WPROWaDZenIe

Zachowania prozodyczne leżą u początków rozwoju mowy w ontogenezie. 
Mają one już wówczas charakter intencjonalny i w znacznym stopniu usprawniają 
komunikację dziecka z otoczeniem. stanowią też ramę foniczną, matrycę, w ko-
lejnych etapach rozwoju mowy stopniowo wypełnianą przez dziecko elementami 
segmentalnymi, pozwalającą mu na organizację czasową, intonacyjną i ruchową 
wypowiedzi (Bouvet 1996; Höhle i in. 2009; grassmann i Tomasello 2010; gra-
tier i Devouche 2011). W momencie uzyskania przez dziecko umiejętności róż-
nicowania i realizacji fonemów, struktury prozodyczne tracą swoją podstawową 
rolę w komunikacji, a rozwój prozodyczny zwalnia swą dynamikę (Rymarczyk 
2003; Wells i in. 2004; Wysocka 2012). nadal jednak w mowie dziecka, a później 
osoby dorosłej, prozodia ma ogromne znaczenie w przekazywaniu znaczeń i emo-
cji. Kompetencje prozodyczne wpływają również w dużym stopniu na przebieg 
procesów percepcji i ekspresji mowy.

Prawidłowy rozwój prozodyczny warunkuje kształtowanie się umiejętno-
ści odbioru i rozumienia znaczenia zjawisk prozodycznych oraz ich adekwatne-
go użycia w akcie porozumiewania się. na proces ten wpływa wiele czynników.  
Jednym z nich jest poziom sprawności słuchu fizycznego oraz funkcji słucho-
wych. Istotne są również doświadczenia zdobyte w różnych sytuacjach komu-
nikacyjnych, pozwalające na nabywanie umiejętności adekwatnego łączenia  
zachowań prozodycznych z sytuacją, w której wystąpiły, co ma zasadnicze zna-
czenie dla rozwoju rozumienia znaczenia zjawisk prozodycznych. aby rozwój ten 
przebiegał bez zakłóceń, zachowania komunikacyjne osób, w interakcji z który-
mi użytkownik języka nabywa kompetencje prozodyczne, powinny cechować się 
adekwatnością mowy ciała i mimiki w stosunku do realizowanych zjawisk prozo-
dycznych. Dzięki temu możliwe jest uczenie się funkcji prozodii, jakie pełni ona 
w akcie porozumiewania się oraz charakterystyki prozodycznej poszczególnych 
emocji i intencji mówcy.

W rozwoju prozodycznych zachowań wykonawczych ważną rolę odgrywa 
sprawność aparatu mowy – w zakresie czynności oddechowych, głosotwórczych, 
artykulacyjnych i koordynacyjnych, oraz autokontrola słuchowa (szkiełkowska, 
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Kazanecka 2011). na specyfikę realizowanych przez danego użytkownika języka 
struktur prozodycznych wpływają również nabyte przez niego wzorce prozodycz-
ne obecne w mowie otoczenia, charakterystyczne dla danego języka czy jego od-
miany terytorialnej, ale też zróżnicowane osobniczo. Duże znaczenie mają także 
emocje doświadczane przez mówiącego, w znacznym stopniu warunkujące reali-
zację struktur suprasegmentalnych (Kotz, Paulman 2011).

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja autorskiego programu służącego 
usprawnianiu percepcji prozodii, który może mieć zastosowanie w terapii zabu-
rzeń prozodycznych, w kształtowaniu kompetencji i sprawności prozodycznych 
dzieci przyswajających język natywny, osób uczących się języka polskiego jako 
obcego oraz w ramach działań z zakresu logopedii artystycznej.

ZJaWIsKa PROZODyCZne I ICH funKCJe

Prozodia mowy definiowana jest jako zespół cech suprasegmentalnych, któ-
rym przypisane są parametry akustyczne głosu: czas trwania artykulacji (przede 
wszystkim samogłosek będących nośnikami cech prozodycznych), amplitu-
da drgań (percypowana jako głośność) oraz częstotliwość podstawowa (percy-
powana jako wysokość), realizowane najczęściej w ciągach wielosylabowych 
(Wierzchowska 1980). Wymienione cechy akustyczne pod wpływem modula-
cji tworzą zjawiska suprasegmentalne: akcent, intonację oraz rytm mowy, które  
w języku polskim mają charakter fonologiczny (sawicka 1995). Do zjawisk pro-
zodycznych, oprócz już wspomnianych, zalicza się również iloczas, ton, pauzy, 
w szerszych ujęciach nawet tempo mowy (essen von 1967), które to w języku 
polskim pełnią funkcję ekspresywną (Dukiewicz 1995; szpyra-Kozłowska 2002). 
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę zjawisk prozodycznych. umiesz-
czamy w niej również barwę głosu (ze względu na jej wagę w przedstawianym 
przez nas programie), niebędącą wprawdzie zjawiskiem prozodycznym, lecz ce-
chą prozodyczną sygnału mowy, która jest istotna w przekazywaniu informacji 
o emocji mówcy oraz jego cechach osobniczych.

Intonacja, rozumiana jako zmiany wysokości głosu w czasie, jest zjawi-
skiem prozodycznym o ogromnym znaczeniu komunikacyjnym. Przypisywane 
są jej liczne funkcje lingwistyczne. najczęściej wymieniane to: funkcja segmen-
tacyjna (struktury intonacyjne dzielą ciąg foniczny na mniejsze jednostki), gra-
matyczna (polegająca na sygnalizowaniu typów zdań) oraz semantyczna (intona-
cja ułatwia przekazywanie znaczeń, czasem nawet je modyfikuje) (Ropa, 1981). 
struktury intonacyjne biorą też udział w przekazywaniu emocji przez nadaw-
cę komunikatu oraz charakteryzują mówcę (Wierzchowska 1971; Pakosz 1983; 
sziełkowska, Kazanecka 2011).
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Akcent jest zjawiskiem prozodycznym, którego funkcją jest wyekspono-
wanie określonego elementu językowego (zazwyczaj sylaby) w ciągu mownym. 
Przyjmuje się, że sylaba akcentowana w języku polskim jest charakteryzowana 
przez kombinację cech akcentotwórczych (wysokości i natężenia głosu oraz cza-
su trwania artykulacji) (Dukiewicz 1995; sawicka 1995; Demenko 1999). Według 
wyników niektórych badań (Jassem, 1962) podstawową rolę akcentotwórczą od-
grywa zmiana wysokości głosu. akcent może być realizowany w obrębie wyra-
zu, jeśli pada na jedną z jego sylab (akcent wyrazowy) lub w obrębie frazy jako 
akcent zdaniowy, logiczny lub retoryczny (Wierzchowska 1971; Dłuska 1976;  
Toczyska 2007)1.

główną funkcją akcentu jest wyróżnienie w ciągu mownym najważniejszych 
pod względem semantycznym czy strukturalnym elementów, co pozwala mówcy  
na efektywną realizację komunikatu, a słuchaczowi na jego klarowną percep-
cję (Wierzchowska 1976). funkcje, jakie pełni akcent leksykalny w języku pol-
skim, są związane głównie z delimitacją (wyznaczaniem granic pomiędzy wy-
razami) oraz rytmizacją wypowiedzi (występowaniem akcentu w zbliżonych  
odstępach czasowych w obrębie frazy) (Dłuska 1976; sawicka 1995). akcent fra-
zowy uwydatnia w wypowiedzi jej najważniejsze pod względem semantycznym 
elementy. Za pomocą akcentu zdaniowego mówca eksponuje część wypowiedzi, 
która zawiera informację nową dla słuchacza (remat). akcent logiczny, o charak-
terze fakultatywnym, pozwala na podkreślenie w wypowiedzi informacji istot-
nych z punktu widzenia samego nadawcy, ułatwiając słuchaczowi odnalezienie 
się w treści komunikatu. Z kolei akcent retoryczny pozwala podkreślić stosunek 
mówcy do prezentowanej wypowiedzi oraz zasugerowanie swojego punktu wi-
dzenia słuchaczom (Dłuska 1976). 

Rytm mowy, obok tempa, iloczasu oraz pauz, pełni ważną funkcję, związaną 
z czasową organizacją elementów ciągu fonicznego w mowie. uporządkowanie 
ich w czasie usprawnia procesy ekspresji i odbioru mowy (Wagner 2013; Młyna-
rska 2015). Rytm jest definiowany jako cykliczna realizacja pewnych segmentów 
mownych (Zellner-Keller 2002). W języku polskim zauważa się tendencję do re-
alizacji zestrojów akcentowych w wypowiedzi w taki sposób, by rzeczywisty lub 
postrzegany w percepcji czas ich trwania został wyrównany (Dukiewicz 1995; 
szpyra-Kozłowska 2002; Wagner 2012, 2015). Występują w nim cechy charakte-
rystyczne zarówno dla języków sylabicznych, jak i akcentowych (Wagner, 2015). 

1 Problemem wyrazistości percepcyjnej akcentu wyrazowego w języku polskim zajęła się Ma-
ria steffen-Batogowa (2000). autorka uwzględniła w ich procedurze wiele zmiennych, których 
wpływ na wyrazistość percepcyjną akcentu potwierdziły wyniki jej badań. należą  do nich m. in. 
przynależność wyrazów, w obrębie których realizowany jest akcent, do określonych części mowy, 
ich długość, związki semantyczno-syntaktyczne, jakie tworzą z wyrazami sąsiednimi,  tempo mowy, 
styl wypowiedzi oraz przygotowanie mówcy w zakresie techniki mówienia.
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na percepcję rytmu mowy wpływa struktura iloczasowa, intonacja, intensywność 
i tempo mowy (tamże, s. 250).

Tempo mowy zależy od czasu trwania realizowanych segmentów fonicznych 
oraz liczby i długości pauz. Zjawisko to pełni w wypowiedzi funkcję ekspresyw-
ną związaną przede wszystkim z przekazywaniem informacji na temat stanu psy-
chofizycznego mówiącego (Wóycicki 1960). Tempo mowy pełni również funkcję 
znaczeniową. Polega ona na sygnalizowaniu przez mówcę fragmentów o mniej-
szym bądź większym znaczeniu (essen von 1967). funkcja ta realizuje się głów-
nie w tempie wolnym i umiarkowanym, które pozwalają mówcy na większą kon-
trolę fonacyjną i artykulacyjną.

Iloczas to kolejne zjawisko prozodyczne wpływające na organizację tem-
poralną mowy. W fonetyce definiowany jest jako czas trwania dźwięków mowy 
zależny od tempa mówienia, stylu wypowiedzi, budowy sylaby oraz charakteru  
artykułowanej głoski (Wierzchowska 1980). W fonologii zjawisko iloczasu wiąże 
się z istnieniem opozycji samogłosek długich i krótkich. We współczesnej polsz-
czyźnie iloczas nie posiada charakteru fonologicznego i pełni funkcję ekspresyw-
ną. Często podkreśla cechę, do której mówca odnosi się, wyrażając za pomocą  
wzdłużenia iloczasowego, np. ironię czy zachwyt (szpyra-Kozłowska 2002). Wy-
dłużenie iloczasu głosek jest sygnałem finalności jednostek akcentowych, intona-
cyjnych czy intonacyjno-akcentowych (Dłuska 1976; Wagner 2015).

Pauza jest w literaturze najczęściej rozumiana jako brak sygnału w ciągu 
fonicznym (Kriger 1979). Jest zjawiskiem prozodycznym, które w znacznym 
stopniu ułatwia słuchaczowi segmentację wypowiedzi (Demenko 1999; szkieł-
kowska, Kazanecka 2011). Przypisuje się jej również funkcję stylistyczną (de-
cydująca o charakterze wypowiedzi), interpretacyjną (pozwalająca mówcy na  
dowolne i świadome modelowanie interpretowanego głosowo utworu literac-
kiego), a także funkcję semantyczną (określającą pauzę jako „nośnik informa-
cji”) (Śniatkowski 2002). autorami najbardziej rozpowszechnionej klasyfikacji 
uwzględniającej sposób wypełnienia pauz są Howard Maclay i Charles Osgood 
(1959). Podział ten uwzględnia dwa typy pauz: niewypełnione (rozumiane jako 
moment ciszy akustycznej) oraz wypełnione, w obrębie których wyróżnia się po-
wtórzenia, wypełnienia dźwiękami o charakterze nieleksykalnym oraz zjawiska 
określane jako false start (mówca rozpoczyna artykulację, następnie gwałtownie 
ją przerywa, po czym ją kontynuuje) (Maclay i Osgood 1959). 

Ton, rozumiany również jako wysokość głosu, nie posiada w języku pol-
skim funkcji różnicowania znaczeń wyrazów. Zależny jest przede wszystkim od 
predyspozycji anatomiczno-fizjologicznych mówcy (płci, wieku), uwarunkowań 
lingwistycznych (struktury wypowiedzi oraz jej tematu) oraz uwarunkowań pa-
ralingiwstycznych (typu nadawanej informacji, skali głosu oraz emocji towarzy-
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szących wypowiedzi) (laver 1995; szpyra-Kozłowska 2002; Wysocka 2016b). 
na powstawanie wzorców wysokościowych w mowie wpływają również czyn-
niki socjolingwistyczne, związane z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny. 
Przypisywana jest mu funkcja identyfikacyjna (szpyra-Kozłowska 2002).

Barwa głosu to atrybut wrażenia słuchowego, dzięki któremu słuchacz może 
ocenić dźwięki stałe czasowo, o tej samej wysokości, głośności oraz czasie trwa-
nia jako różne (amerykańska Organizacja normalizacyjna, za: Moore 1999, 268). 
Jako cecha prozodyczna w mowie pełni głównie funkcję identyfikacyjną, pozwa-
lającą na rozpoznanie mówcy (Jorasz 1998; Ozimek 2002). Związana jest również 
z nacechowaniem emocjonalnym wypowiedzi (Bloch 2015). 

PROZODIa MOWy W KOMunIKaCJI 

Prozodia mowy jest zjawiskiem pełniącym niezmiernie ważną rolę w ko-
munikacji językowej. W procesie ontogenezy mowy stanowi jeden z pierwszych 
elementów językowych przyswajanych przez dziecko. struktura prozodyczna 
mowy, dzięki pełnionej funkcji segmentacyjnej, pozwala dziecku na wyodrębnia-
nie z ciągu mownego funkcjonalnych jednostek językowych, umożliwiając mu 
tym samym dalsze nabywanie kompetencji językowej (Kwarciak 1995; Bouvet 
1996; Wysocka 2007).

Prozodia pełni w komunikacji wiele rozmaitych funkcji. W najbardziej roz-
powszechnionym podziale przypisuje się jej funkcje lingwistyczne oraz paralin-
gwistyczne. Wspomniany podział jest ściśle związany z wyróżnieniem prozodii 
lingwistycznej (językowej) oraz emocjonalnej (Monrad-Krohn 1947). W szer-
szych ujęciach wskazuje się również na funkcję ekstralingwistyczną (Botinis i in. 
2001). funkcja lingwistyczna jest ściśle powiązana ze strukturą języka. umożli-
wia segmentowanie wypowiedzi, eksponowanie jej najważniejszych elementów 
czy sygnalizowanie różnych typów wypowiedzeń za pomocą konturów intona-
cyjnych. Zjawiskami pełniącymi w języku polskim funkcje lingwistyczne są in-
tonacja, akcent wyrazowy i frazowy oraz rytm (Dłuska 1976; szpyra-Kozłowska 
2002). Równie ważną funkcją prozodii mowy jest funkcja paralingwistyczna, któ-
ra odnosi się do ekspresji emocji, a także uzewnętrzniania stosunku nadawcy do 
wypowiedzi, odbiorcy czy sytuacji komunikacyjnej. funkcja ta wspomaga rów-
nież przekaz semantyczny oraz umożliwia  modyfikowanie znaczenia wypowie-
dzi, nadając jej określone zabarwienie emocjonalne (Plante i in. 2002; Herzyk 
2003). funkcja ekstralingwistyczna prozodii mowy wiąże się z charakterystyką 
mówcy. Obejmuje ona cechy osobnicze takie, jak: wiek, płeć oraz status socjo-
ekonomiczny nadawcy komunikatu (Botinis i in. 2001).

Zaburzenia percepcji i ekspresji prozodii częściowo lub całkowicie uniemoż-
liwiają realizację powyżej scharakteryzowanych funkcji. Powodują utrudnienia 
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w przekazywaniu i rozumieniu znaczeń komunikatu oraz informacji dotyczących 
jego nadawcy. Zaburzenia prozodyczne mają różnorodną etiologię (por. Wysoc-
ka 2012). Ich przyczyną mogą być dysfunkcje natury percepcyjnej, wykonawczej, 
poznawczej czy emocjonalnej przejawiające się w wielu zaburzeniach mowy, słu-
chu oraz głosu. Występują m. in. u osób z pragnozją (Milders i in. 2003; Maj 
2013; Wojciechowska 2014; Panasiuk 2015b), afazją (gurański i in. 2008; siu-
dak 2011; Rosińczuk i in. 2014; Panasiuk 2015a; Poleszak i in. 2016), dyzartrią 
(falk i in. 2011; Michalik 2013; Mirecka 2013; Rożek i larysz 2014), uszkodzo-
nym narządem słuchu (Chatterjee i Peng 2008; Chin, Bergeson i Phan 2012; Wy-
socka i Mackiewicz 2016c, 2017), autyzmem (McCann i Peppe 2003; Bobkie-
wicz-lewartowska 2005; Paul i in. 2005), oligofazją (Pettinato i Verhoeven 2009; 
Michalak-Widera 2012; Jęczeń i Kozera-Wierzchoś 2015), dyspraksją (Rosenbek 
i Wertz 1972; shewan 1980), slI (Marshall i in. 2002; Wells i Whiteside 2008; 
Cumming i in. 2015), zaburzeniami głosu o różnym pochodzeniu (Riper van  
i erickson 1996; Dejonckere i in. 2001; Rzepa 2010; Wysocka 2015). W przypad-
ku osób ze wspomnianymi zaburzeniami prowadzi się działania terapeutyczne, 
mające na celu usprawnianie odbioru i ekspresji prozodii.

usPRaWnIanIe ODBIORu I eKsPResJI PROZODII 
– TeCHnIKI TeRaPeuTyCZne

W usprawnianiu percepcji i realizacji prozodii wykorzystuje się różne me-
tody i techniki terapeutyczne (por. Wysocka 2016a). Działania takie prowadzi 
się w ramach terapii zaburzeń prozodycznych, w stymulacji rozwoju mowy oraz 
w procesie podnoszenia kompetencji i sprawności prozodycznych osób doskona-
lących własną technikę mówienia lub uczących się języków obcych.  

Wśród programów wykorzystywanych przez terapeutów w pracy z pacjen-
tami znajdują się takie, które oparte są wyłącznie na sygnale mowy (Hargrove 
i Mcgarr 1994; Baumgartner, sapir i Ramig 2001), ale również i takie, w któ-
rych wykorzystywane są inne bodźce akustyczne, głównie muzyczne (Kowalska 
1989; Zoller 1991; Rothstein 2013) lub bodźce wzrokowe (Rosenbek i in. 2006;  
Ballard i in. 2010).

W niektórych programach, oprócz budowy jednostek prozodycznych,  
uwzględnia się również funkcje prozodii w komunikacji (głównie związek kon-
turu intonacyjnego z określonym typem wypowiedzenia, kodowanie w struktu-
rach prozodycznych nastawienia emocjonalnego, funkcję segmentacyjną pauz)  
(Rosenbek i in. 2006; Rothstein 2013; Peppé 2015).

Dobór odpowiednich strategii, technik i programów terapeutycznych zależy 
od wielu czynników, m. in. od przyczyn dysprozodii, możliwości pacjenta oraz 
celów terapii.
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Tabela 1. Techniki terapeutyczne wykorzystywane w usprawnianiu percepcji i ekspresji  
prozodii

Technika Percepcja ekspresja

Różnicowanie cech bodźców akustycznych – sygnału mowy 
i muzycznych +

Określanie cech bodźców +

Określanie cech struktur prozodycznych +
Dopasowywanie słyszanych realizacji prozodycznych 
do sytuacji ich użycia +

Zestawianie w pary bodźców na zasadzie kontrastu + +
Wyolbrzymianie kontrastów cech struktur prozodycznych + +
Zmniejszanie natężenia cech struktur prozodycznych + +
Wskazówki: słuchowe, wzrokowe, kinestetyczne + +
Prezentacja wzorców negatywnych + +
Obrazowanie cech struktur prozodycznych + +

Ćwiczenia autokontroli słuchowej i czuciowej + +

Imitacja struktur prozodycznych + +
Powtarzanie z opóźnieniem + +
Technika cienia + +
Podpowiadanie + +
Przekazywanie informacji zwrotnych + +
Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne +
ekspresja według wskazówek +

Modelowanie realizacji prozodycznych +

Ćwiczenia ekspresji mowy z wykorzystaniem motoryki dużej +
Mówienie rytmiczne +
Czytanie indywidualne i grupowe +
Śpiew indywidualny i grupowy +
Mówienie grupowe +
Wykorzystanie rytualnych sytuacyjnych zachowań prozodycznych +
Dostosowywanie realizowanej struktury prozodycznej do rodzaju 
wypowiedzi, intencji i sytuacji + +

Realizacja dialogu i narracji + +
Drama + +

Opracowanie własne na podstawie Hargrove i Mcgarr (1994)
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W tabeli 1. wymieniono techniki terapeutyczne służące usprawnianiu odbio-
ru i/lub realizacji prozodii stosowane w działaniach terapeutycznych oraz profi-
laktycznych.

auTORsKa PROPOZyCJa 
słuCHOWegO TRenIngu PROZODyCZnegO

Odmienność prozodyczna poszczególnych języków jest przeszkodą w uni-
wersalnym wykorzystywaniu w procesie usprawniania kompetencji prozodycz-
nych obcojęzycznych programów i narzędzi terapeutycznych. W polskiej literatu-
rze przedmiotu znaleźć można niewiele opracowań dotyczących metodyki pracy  
nad prozodią mowy. Próby takie podejmowano głównie wobec dzieci z uszkodzo-
nym narządem słuchu (sieńkowska, gubrynowicz i gałkowski 2000, gubryno-
wicz i sieńkowska 2001). Jedyny w pełni scharakteryzowany program, zawiera-
jący charakterystykę założeń metodycznych oraz opis poszczególnych ćwiczeń,  
służący terapii zaburzeń prozodycznych przeznaczony jest również dla dzieci 
z niedosłuchem. Jego autorką jest alina Kowalska-Pińczak (1989). Program ten, 
odpowiadający potrzebom osób z uszkodzonym narządem słuchu, koncentruje się 
na zagadnieniach w tych przypadkach najważniejszych – usprawnianiu czynności 
emisyjnych i percepcji słuchowej w zakresie cech sygnałów muzycznych i mow-
nych, ważnych w odbiorze i kontroli ekspresji prozodii mowy. Znaczną jego część 
stanowią ćwiczenia muzyczno-instrumentalne i wokalne. 

Potrzeba stworzenia prezentowanego w niniejszym artykule autorskiego pro-
gramu jest efektem braku współczesnego, wielowymiarowego i ogólnodostęp-
nego opracowania, pozwalającego na usystematyzowanie pracy terapeutycznej,  
mającej na celu usprawnianie funkcji warunkujących percepcję i ekspresję prozo-
dii oraz odbiór poszczególnych zjawisk prozodycznych. W przedstawionym pro-
gramie zastosowano autorskie rozwiązania metodyczne i ćwiczenia. W naszym 
przekonaniu uwzględnia on wszystkie kluczowe dla opanowania umiejętności  
odbioru prozodii sprawności. Z uwagi na różną etiologię i specyfikę zaburzeń pro-
zodycznych, istnieje konieczność dostosowania poszczególnych działań terapeu-
tycznych wykonywanych w ramach realizacji programu do indywidualnych moż-
liwości i potrzeb pacjenta.

na prezentowany program składają się ćwiczenia, których  celem jest uspraw-
nianie percepcji słuchowej w zakresie parametrów dźwięku kluczowych dla od-
bioru poszczególnych zjawisk prozodycznych. W wielu zaproponowanych w jego 
ramach ćwiczeniach postulujemy wykorzystanie dźwięków muzyki. Podstawą 
związku istniejącego między prozodią i muzyką jest istnienie analogii w budo-
wie struktur językowych, w szczególności suprasegmentalnych, i muzycznych 
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(sloboda 2002) oraz podobieństw procesów neurologicznej organizacji percepcji 
dźwięków mowy i muzyki (Maess i in. 2001; Koelsch i in. 2004; skupio 2013). 
Wpływ stymulacji muzycznej na poprawę sprawności prozodycznych znajduje 
potwierdzenie w licznych wynikach badań (m. in. Kowalska 1989; Thompson 
i in. 2004; nitsch i Hüther 2011; Kwaterkiewicz 2016). szczególną rolę w kształ-
towaniu umiejętności prozodycznych zajmuje śpiew, ze względu na jego licz-
ne związki filogenetyczne, ontogenetyczne, akustyczne i fizjologiczne z mową  
(Patel 2017).

usprawnianie odbioru zjawisk prozodycznych niezbędne jest u osób, u któ-
rych trudności w percepcji prozodii mają przede wszystkim przyczynę słuchową, 
stąd też działania w tym zakresie koncentrują się na doskonaleniu sprawności słu-
chowych oraz warunkujących je procesach uwagi i pamięci. Podczas realizacji 
treningu percepcyjnego niezwykle ważne jest dostosowanie poziomu trudności 
zadań do możliwości pacjenta. na początkowym etapie pracy powinny być one 
realizowane ze wsparciem terapeuty bądź z wykorzystaniem bodźców pomocni-
czych (np. graficznych) obrazujących natężenie czy zmiany danej cechy dźwięku 
lub motoryki rąk, wykonywanej w reakcji na  wystąpienie bodźca akustycznego 
i jego cechy. Poszczególne zadania powinny składać się również z mniejszej licz-
by elementów, a cechy i zjawiska, których percepcja jest usprawniana, powinny 
być w materiale ćwiczeniowym maksymalnie uwydatnione.

W ramach ćwiczeń percepcyjnych proponujemy: 
1.  Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe w zakresie odbioru dźwięków 

muzyki i mowy:
–  dyskryminacji (słuchowego różnicowania) cech dźwięku: głośności, wy-

sokości, barwy, długości,
– określania cech dźwięku i ich źródła,
– uwagi i selektywności słuchowej,
– pamięci słuchowej.
W przypadku pracy z osobami, u których to zaburzenia funkcji słuchowych 

są przyczyną problemów w odbiorze prozodii, ćwiczenia te powinny stanowić 
pierwszy etap oddziaływań usprawniających. 

2.  Właściwe ćwiczenia percepcji poszczególnych zjawisk prozodycznych: 
intonacji, akcentu, rytmu, tempa oraz iloczasu oraz odbioru prozodii emo-
cjonalnej (w powiązaniu z mimiką, gestem, materiałem ilustracyjnym).

I. Pierwszą grupę stanowią ćwiczenia funkcji słuchowych. Odbiór prozo-
dii mowy jest warunkowany w dużej mierze przez determinanty o charakterze 
biologicznym. Wśród nich zasadniczą rolę odgrywa sprawna percepcja słucho-
wa – w zakresie słuchu fizjologicznego oraz funkcji słuchowych (za: Kurkowski 
2002). W prezentowanym programie umieszczone zostały ćwiczenia stymulują-
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ce różnorakie funkcje słuchowe, niezbędne do opanowania sprawności percep-
cji poszczególnych zjawisk prozodycznych: dyskryminację poszczególnych cech 
dźwięku, umiejętność określania ich cech i źródła, uwagę i selektywność słucho-
wą oraz pamięć słuchową.

ĆWICZenIa DysKRyMInaCJI (RóżnICOWanIa)

Opierają się one na procedurze alternatywnego wymuszonego wyboru. Bodź-
ce podawane są w parach, a zadaniem osoby wykonującej ćwiczenie jest stwier-
dzenie, czy prezentowane bodźce są takie same czy też różne. Kształcą następu-
jące sprawności:

–  różnicowanie głośności dźwięków muzyki instrumentalnej oraz śpiewa-
nych i mówionych samogłosek i sylab, początkowo natężeń skrajnych: 
cicho – głośno (piano – forte), następnie uwzględniające trzy rodzaje gło-
śności: cicho – średnio – głośno (piano – mezzo piano – forte),

–  różnicowanie stopniowych zmian ich głośności: coraz głośniej / ciszej 
(crescendo,  decrescendo), 

–  różnicowanie wysokości dźwięków muzyki instrumentalnej oraz śpiewa-
nych i mówionych samogłosek  oraz  sylab (od wysokości skrajnych do 
umiarkowanych),

–  różnicowanie stopniowych kierunkowych zmian ich wysokości (coraz 
wyżej / niżej),

–  różnicowanie długości dźwięków muzyki instrumentalnej oraz śpiewa-
nych i mówionych samogłosek i sylab,

– różnicowanie stopniowych zmian ich długości,
–  różnicowanie struktur rytmicznych (od prostych wartości jednorodnych 

do struktur złożonych),
–  różnicowanie tempa realizacji dźwięków muzyki instrumentalnej oraz 

śpiewanych i samogłosek i  sylab, początkowo uwzględniające tempa 
skrajne: szybko – powoli (allegro – adagio), a następnie trzy rodzaje tem-
pa: szybko – średnio – powoli (allegro, moderato, adagio),

–  różnicowanie barwy dźwięków instrumentów muzycznych i głosów  
ludzkich.

ĆWICZenIa OKReŚlanIa CeCH DźWIęKóW I ICH źRóDła

Ćwiczenia asocjacji mają na celu wykształcenie umiejętności łączenia para-
metrów dźwięków mowy i muzyki z określonymi pojęciami, a także posługiwania 
się tymi pojęciami podczas charakterystyki odbieranych dźwięków mowy i muzy-
ki oraz zjawisk prozodycznych i muzycznych. Omawiane ćwiczenia usprawniają:
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–  określanie głośności dźwięków muzyki instrumentalnej, śpiewanych 
i mówionych samogłosek i  sylab oraz jej stopniowych zmian,

–  określanie wysokości dźwięków muzyki instrumentalnej, śpiewanych 
i mówionych samogłosek i  sylab oraz jej stopniowych kierunkowych 
zmian,

–  określanie długości dźwięków muzyki instrumentalnej, śpiewanych i mó-
wionych samogłosek i  sylab i jej stopniowych zmian, 

–  określanie tempa realizacji dźwięków muzyki instrumentalnej, śpiewa-
nych i mówionych samogłosek i  sylab oraz jego stopniowych zmian,

–  określanie źródła  dźwięków instrumentów muzycznych i głosów ludz-
kich różniących się barwą.

ĆWICZenIa uWagI I seleKTyWnOŚCI słuCHOWeJ

Celem ćwiczeń usprawniających uwagę i selektywność słuchową jest wy-
kształcenie u odbiorcy umiejętności czynnej i świadomej percepcji bodźców 
dźwiękowych. umiejętności te odgrywają również kluczową rolę w wyodrębnia-
niu w ciągu mownym elementów istotnych dla zrozumienia komunikatu. Ćwicze-
nia te wykorzystują następujące aktywności:

– reakcję na pojawienie się bodźca,
– reakcję na pojawienie się bodźca o określonych parametrach,
–  określanie par sekwencji dźwięków (o zróżnicowanej wysokości, natęże-

niu, czasie trwania, barwie) jako takich samych lub różnych (bez odro-
czenia),

–  reakcję na zmianę określonego parametru dźwięku (wysokości, głośno-
ści, długości),

– wyodrębnianie określonych bodźców dźwiękowych z tła akustycznego,
–  wyodrębnianie z sekwencji dźwięków bodźców różniących się od innych 

natężeniem danej cechy (głośności, wysokości, długości) lub barwą,
–  określanie wysokości, głośności i długości dwu-, trzy- i czteroelemen-

towych sekwencji dźwięków muzycznych oraz głosów ludzkich, np. ni-
ski – niski – wysoki, głośny – cichy – cichy, długi – krótki – długi). 

ĆWICZenIa PaMIęCI słuCHOWeJ

Ćwiczenia pamięci słuchowej mają na celu usprawnienie umiejętności przy-
woływania wzorców słuchowych określonych struktur prozodycznych, co umożli-
wia dekodowanie i analizę informacji zawartych w prozodii słyszanych wypowie-
dzi oraz wykorzystanie tych wzorców we własnych zachowaniach prozodycznych.  
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W omawianej grupie ćwiczeń komponentami, które należy poddawać modyfika-
cjom w celu zwiększenia stopnia trudności ćwiczenia, są wydłużenie czasu między  
bodźcem a reakcją osoby wykonującej ćwiczenie lub/i między prezentowanymi 
kolejno bodźcami wchodzącymi w skład jednego zadania oraz zwiększenie liczby 
elementów składających się na prezentowane w zadaniach struktury. W ćwicze-
niach pamięci słuchowej zakładamy następujące działania:

–  różnicowanie pojedynczych dźwięków różniących się wysokością, gło-
śnością, długością i barwą, podawanych w parach, z dużym  interwałem 
czasowym pomiędzy bodźcami,

–  różnicowanie prezentowanych w parach sekwencji dźwięków muzycz-
nych o zróżnicowanej wysokości, głośności, długości i barwie,

–  różnicowanie struktur rytmicznych (od prostych wartości jednorodnych 
do struktur złożonych),

–  różnicowanie prezentowanych w parach sekwencji dźwięków muzycz-
nych: o takiej samej lub zmiennej głośności (coraz ciszej, coraz głośniej), 
długości (coraz krócej, coraz dłużej),  wysokości (coraz wyżej, coraz ni-
żej) oraz w zróżnicowanym tempie (coraz szybciej, coraz wolniej), z od-
roczeniem pomiędzy sekwencjami,

–  reprodukowanie muzycznych struktur rytmicznych obecnych w materia-
le muzycznym i językowym z akompaniamentem naturalnym (klaskanie, 
tupanie, wystukiwanie) lub muzycznym (z wykorzystaniem instrumen-
tów muzycznych),

–  reprodukowanie sekwencji dźwięków o zróżnicowanej wysokości, gło-
śności i długości z użyciem instrumentów muzycznych.

II. Drugą grupę ćwiczeń percepcyjnych stanowią właściwe ćwiczenia 
usprawniania percepcji zjawisk prozodycznych: intonacji, akcentu, rytmu, 
tempa i iloczasu oraz tzw. prozodii emocjonalnej, będącej swoistą kombinacją 
ich cech. Ćwiczenia te zakładają wykorzystanie wcześniej nabytych umiejętno-
ści w zakresie funkcji słuchowych w kształtowaniu odbioru poszczególnych zja-
wisk prozodycznych.

ĆWICZenIa PeRCePCJI InTOnaCJI

Celem tej grupy ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności percepcji określo-
nych przebiegów intonacyjnych, przede wszystkim w obrębie fraz, oraz spraw-
ności w zakresie łączenia konturu intonacyjnego z przypisanym mu typem  
wypowiedzenia. Ćwiczenia percepcji intonacji mają za zadanie wykształcić na-
stępujące sprawności:  
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–  różnicowanie podawanych w parach wyrazów i zdań o rosnącym i opada-
jącym konturze intonacyjnym,

–  określanie wznoszącego i opadającego kierunku zmian intonacji w wyra-
zach i frazach o różnej długości,

–  różnicowanie podawanych w parach wyrazów i zdań o konturze rosną-
co-opadającym i opadająco-rosnącym,

–  określanie rosnąco-opadającego i opadająco-rosnącego kierunku zmian 
intonacji,

–  różnicowanie podawanych w parach wyrazów i zdań o zróżnicowanej 
charakterystyce intonacyjnej, wykraczającej poza wyżej wspomniane 
opozycje: intonacja rosnąca i opadająca,  rosnąco-opadająca i opadają-
co-rosnąca, (np. kontur rosnący – opadająco-rosnący; opadający – opada-
jąco-rosnący, opadający – opadający) i określanie w nich kierunku zmian 
intonacji,

–  określanie typu wypowiedzenia (np. oznajmującego, pytającego, rozka-
zującego) na podstawie słyszanego konturu intonacyjnego,

–  określanie poprawności realizowanego przez terapeutę konturu intona-
cyjnego w stosunku do określonego typu wypowiedzenia. 

ĆWICZenIa PeRCePCJI aKCenTu I RyTMu

Ich celem jest kształtowanie umiejętności odbioru akcentu frazowego i lek-
sykalnego oraz struktur rytmiczno-akcentowych powstających w wyniku powta-
rzalności w czasie akcentu leksykalnego. Wykorzystują one poniższe aktywności:

–  różnicowanie prezentowanych w parach zdań różniących się (lub nie) 
miejscem akcentu frazowego  (np. Lubię śpiewać./ lubię śpiewać.)

– wskazywanie wyrazu akcentowanego we frazie,
–  różnicowanie miejsca akcentu leksykalnego w podawanych w parach wy-

razach dwu- i wielosylabowych (np. lokomotywa, lokomotywa),
– wskazywanie akcentowanej sylaby w wyrazach dwu- i wielosylabowych,
–  wskazywanie właściwego miejsca akcentu leksykalnego w wyrazach 

dwu- i wielosylabowych, odczytywanych przez terapeutę w sposób zgod-
ny z normą ortofoniczną lub nie (np.  sympatyczny, nie: sympatyczny), 

–  reakcja ruchowa (np. klaskanie) na powtarzający się w ciągu mownym 
akcent frazowy i leksykalny,

–  różnicowanie realizacji głosowych silnie zrytmizowanych fragmentów 
tekstów, różniących się między sobą organizacją rytmiczną, np. złożo-
nych z jambów (- ‘-) lub amfibrachów (- -‘ -), opcjonalnie z wykorzysta-
niem klaskania w reakcji na usłyszane sylaby akcentowane.
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ĆWICZenIa PeRCePCJI TeMPa I IlOCZasu

Mają one wykształcić umiejętność odbioru określonego tempa realizacji po-
szczególnych elementów segmentalnych ciągu fonicznego, a zarazem ich ilocza-
sów, i jego zmian (tempo mówienia) oraz percepcji pauz, w dużym stopniu wpły-
wających na tempo mowy. należą do nich ćwiczenia:

–  różnicowania czasu trwania realizowanych w parach lub w wieloelemen-
towych ciągach samogłosek i sylab, 

– określania długości samogłosek i sylab, 
–  różnicowania tempa realizacji wyrazów podawanych w parach, grup wy-

razów i fraz realizowanych w różnorodnym tempie, początkowo skontra-
stowanym (wolno – szybko), następnie z wykorzystaniem tempa umiar-
kowanego,

– określania tempa realizacji wyrazów, grup wyrazów i fraz,
–  różnicowania stopniowych zmian tempa realizacji segmentów w wyra-

zach, frazach i dłuższych wypowiedziach oraz ich charakterystyki,
–  różnicowania ciągów fonicznych różniących się (lub nie) liczbą, miej-

scem i długością pauz,
– wskazywania miejsca pauz w ciągu fonicznym,
– określania liczby i długości pauz w nim występujących.

ĆWICZenIa PeRCePCJI PROZODII eMOCJOnalneJ

Ich celem jest wykształcenie umiejętności łączenia poszczególnych cech 
dźwięków mowy oraz specyficznej charakterystyki zjawisk prozodycznych 
z określonym nacechowaniem emocjonalnym wypowiedzi, a także kształto-
wanie rozpoznawania zawartych w prozodii emocji. na początkowym etapie  
pracy pomocne może okazać się wykorzystanie materiałów graficznych obrazują-
cych poszczególne cechy prozodyczne czy emocje. Ćwiczenia te kształcą nastę-
pujące sprawności:

–  różnicowanie prozodycznego nacechowania emocjonalnego podawanych 
w parach wypowiedzeń,

–  określanie nacechowania emocjonalnego wypowiedzenia na podstawie 
cech prozodycznych (z możliwym wykorzystaniem materiałów przedsta-
wiających wyrazy twarzy charakterystyczne dla poszczególnych emocji, 
gestykulację czy nazwę emocji), 

–  określanie charakterystyki prozodycznej wypowiedzeń nacechowanych 
poszczególnymi emocjami (np. ich długości, głośności, średniej wyso-
kości głosu, zakresu zmian wysokości, tempa realizacji, barwy głosu), 
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z możliwością wykorzystania materiałów graficznych ilustrujących po-
szczególne zjawiska,

–  określanie adekwatności słyszanej realizacji prozodycznej do zawarto-
ści semantycznej wypowiedzenia (np. Jestem zły. Jestem smutny. Cieszę 
się.),

–  określanie zgodności prozodycznej realizacji emocji w stosunku do za-
prezentowanego wyrazu twarzy lub określonej nazwy emocji, z wyko-
rzystaniem wypowiedzeń semantycznie neutralnych emocjonalnie (np. 
Piję mleko.), z możliwym wykorzystaniem materiału ilustracyjnego (ety-
kiet z nazwami emocji czy zdjęć lub rysunków przedstawiających mimi-
kę charakterystyczną dla poszczególnych emocji),

–  określanie nacechowania emocjonalnego wypowiedzeń niezgodnego z ich 
zawartością semantyczną (np. wypowiedzenie Boli mnie głowa. zreali-
zowane z nacechowaniem radością, a nie smutkiem), z możliwością wy-
korzystania materiału ilustracyjnego.

PODsuMOWanIe 

Zjawiska prozodyczne odgrywają w komunikacji językowej ważną rolę. 
Wszelkie zaburzenia w zakresie percepcji i ekspresji prozodii mowy mogą pro-
wadzić do powstawania utrudnień w komunikacji, dlatego też istotne jest podję-
cie odpowiednich działań profilaktycznych czy terapeutycznych. Jednym z czyn-
ników warunkujących opanowanie kompetencji i sprawności prozodycznych jest 
wybór strategii postępowania terapeutycznego oraz technik dostosowanych do 
rzeczywistych potrzeb oraz możliwości pacjenta. Konieczność indywidualiza-
cji czynności usprawniających związana jest ze zróżnicowaną etiologią zaburzeń 
prozodycznych oraz celem działań podejmowanych w ramach terapii logope-
dycznej, stymulacji rozwoju mowy, logopedii artystycznej czy nauczania języka  
polskiego jako języka nienatywnego. Wymienione czynniki należy uwzględnić 
podczas określania obszaru oddziaływań logopedycznych, programowania i pro-
wadzenia terapii.

W zaprezentowanym w niniejszym artykule programie znalazły się róż-
norodne ćwiczenia wykorzystujące nie tylko sygnał mowny, ale również bodź-
ce muzyczne i wzrokowe, w celu osiągnięcia jak najwyższego stopnia aktywno-
ści pacjenta i umożliwienia mu wielomodalnej percepcji prozodii. uwzględniono  
w nim ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe, przygotowujące do odbioru 
prozodii mowy oraz właściwe ćwiczenia prozodyczne, mające na celu kształto-
wanie odbioru poszczególnych zjawisk prozodycznych – intonacji, akcentu, ryt-
mu, tempa i iloczasu oraz prozodii emocjonalnej. W praktyce terapeutycznej  
konieczne jest dostosowanie metodyki prowadzenia poszczególnych ćwiczeń do 
indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.
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