
StreSzczenie

Przygotowane opracowanie przedstawia logopedyczne podstawy diagnozy i terapii 
osób z zaburzeniami połykania. Uwzględnianie w diagnozie logopedycznej połykania 
jest konieczne, gdyż jest to jedna z istotnych niewerbalnych czynności kompleksu ustno-
-twarzowego, która ma znaczenie dla rozwoju narządu żucia i artykulacji. Przygotowane 
opracowanie  obejmuje  zaburzenia  związane z ustną fazą połykania w aspekcie pracy  
i ułożenia przedniej części języka. 

SUmmary

this study presents the logopedic foundations of diagnosis and treatment of persons 
with swallowing disorders. it is necessary to take swallowing into account in logopedic 
diagnosis because it is one of the essential, nonverbal activities of the oral-facial complex 
that is significant for the development of the masticatory organ and articulation. the pre-
sent study covers disorders associated with the oral phase of swallowing from the stand-
point of the functioning and position of the frontal part of the tongue. 

WProWadzenie

„mowa jest funkcją wielu funkcji” pisał W. tłokiński1, komentując 
rozwój mowy. taka perspektywa skłania do wskazania, że przyswaja-
nie umiejętności wyrażania treści konceptualnych za pomocą sekwencji 
dźwięków mowy wiąże się z wykorzystaniem ogólnego doświadczenia, 
w którym splatają się ścieżki rozwoju indywidualnego dziecka ze ścieżka-
mi kulturowymi. na doświadczenie wykorzystane w ontogenezie mowy 

1 W. tłokiński: Nabywanie i rozwój doświadczenia językowego…, s. 74.
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składa się bowiem swoista empiria o charakterze  motorycznym, poznaw-
czym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym, w jaką uwikłany jest 
rozwój mowy. 

liczne opracowania logopedyczne podejmują dyskusję na temat zna-
czenia czynności pokarmowych, picia i oddychania dla kształtowania się 
mowy w jej aspekcie ruchowym. Wczesna interwencja logopedyczna, jako 
jedna z form pomocy dziecku z zaburzeniami w rozwoju mowy, wykorzy-
stuje tę wiedzę dla praktycznych działań mających na celu przygotowanie 
swoistego przedpola artykulacji. czuwanie nad prawidłowym lub zbliżo-
nym do prawidłowego przebiegu czynności pokarmowych i oddychania 
w pierwszych latach życia dziecka staje się jednym z kluczowych zadań 
logopedy zajmującego się małym dzieckiem. jednak także u dzieci star-
szych czynności pokarmowe i oddychanie mogą być w różnym stopniu  
odmienne od oczekiwanej tzw. normy i w ten sposób determinować roz-
wój narządu żucia i mowy. 

kluczem dla zrozumienia znaczenia czynności pokarmowych, picia  
i oddychania dla rozwoju mowy w aspekcie artykulacyjnym jest uzna-
nie tezy, że mowa artykułowana rozwinęła się jako czynność wtórna  
w stosunku do funkcji biologicznych związanych z jamą ustną. dla po-
trzeb artykulacji bowiem w procesie ewolucji człowiek wykorzystał czy 
też przystosował narządy, które biorą udział we wstępnej obróbce pokar-
mów i piciu oraz  w oddychaniu. z pewnością możemy zatem powie-
dzieć, że narządy te zyskały dodatkową specjalizację w postaci udziału 
w tworzeniu dźwięków mowy, ale  ich pierwotna funkcja jest związana 
z fizjologicznymi czynnościami żucia i połykania, a także oddychania. 
W związku z tym, że rozwój mowy, zarówno w aspekcie filogenezy jak  
i ontogenezy rozpatrujemy w sposób sekwencyjny, właściwe jest uzna-
nie czynności pokarmowych, picia i oddychania jako czynności pierwot-
nych w stosunku do mowy artykułowanej, rozumianej jako czynność se-
kundarna. zasadne jest zatem przekorne pytanie, czy istnieją  narządy  
mowy. 

kiedy prześledzimy rozwój mowy w filogenezie, to odnajdziemy sze-
reg wątków, które uświadamiają nam, że jednym z warunków rozwoju 
mowy artykułowanej były zmiany w sposobie przyjmowania pokarmów, 
zmiany w twarzoczaszce i w  narządzie żucia. jeśli przyjmiemy tezę, że  
w ontogenezie do pewnego stopnia powtarzana jest filogeneza, to, zwróć-
my uwagę, że pierwsze słowo dziecko wypowiada po niezwykłym tre-
ningu i zmianie sposobu przyjmowania pokarmów, jaki wraz ze zmianą 
pozycji na wyższą, zmianami warunków oddychania, a także rozwojem 
poznawczym, motorycznym i przeobrażeniem się zdolności społeczno-
poznawczych, odbywa dziecko w pierwszym roku życia. 

Danuta Pluta-WojciechoWska
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interesującą analizę połykania i artykulacji przeprowadza B. mackie-
wicz, który  wskazuje, że podczas artykulacji następuje odwzorowanie 
czynności pokarmowych2. autor opisuje dysglosję jako jeden z objawów 
zespołu oddechowo-połykowego. Wskazuje na współwystępowanie róż-
nych czynników patologicznych, w tym zaburzeń oddychania i połyka-
nia, w obrębie kompleksu ustno-twarzowego, które wpływają na jakość 
dźwięków mowy.  

kostne i mięśniowe struktury związane z kompleksem ustno-twarzo-
wym, w tym w szczególności mięśnie twarzy, jamy ustnej, a także mięśnie 
gardła i przełyk, w różnym zakresie są wykorzystywane przez człowieka 
do rozmaitych czynności, takich jak: 

– odruchowe reakcje oralne,
– oddychanie fizjologiczne oraz oddychanie podczas zwiększonego 

wysiłku fizycznego i mówienia,
– czynności pokarmowe i picie,
– odczuwanie wrażeń czuciowych w jamie ustnej,
– statyka narządu żucia podczas snu,
– autobadanie, autoeksperymentowanie i autozabawy orofacjalne,
– mimika twarzy (w tym obrazująca radość, smutek, złość, ale także 

zgrzytanie zębami, zaciskanie zębów),
– inne czynności o charakterze fizjologicznym, wegetatywnym, takie 

jak ziewanie, chrząkanie, kasłanie, chrapanie, kichanie, czkawka,
– niekorzystne dla rozwoju czynności kompleksu ustno-twarzowe-

go stereotypy ruchowe w obrębie narządu żucia, czyli tzw. parafunkcje,  
a wg mnie niepokarmowe ssanie, niepokarmowe ogryzanie3 (Pluta-Woj-
ciechowska, 2009ab)4,

– artykulacja.

Połykanie jako jeDna z nieWerbalnych czynności...

2 autor pisze: „dla potrzeb mownych powtarzane są ruchy właściwe procesowi przyj-
mowania pokarmów i procesowi połykania dwóch jego pierwszych faz: ustnej i gardło-
wej. zarówno w czynnościach pokarmowych, jak i w tworzeniu głosek rolę spełnia zespół 
mięśni języka, mogący sprostać zadaniu dzięki olbrzymiej energii i ruchliwości. W czasie 
mówienia następuje odwzorowanie ruchów pokarmowych, w tym głównie połykania, po-
nieważ tylko takie mogą być wykonywane, oparte na istniejącym unerwieniu i umięśnie-
niu, zgodnie z zamierzonym przez naturę pierwotnym przeznaczeniem. Widać kinetyczną 
zbieżność czynności pokarmowych z przebiegiem artykulacji. Potwierdza się tym samym 
fakt, że mowa polega na wykorzystaniu ruchów pierwotnie wykonywanych dla celów 
pokarmowych, które w połączeniu z wydechową funkcją układu oddechowego pozwalają 
na ich odmienne zastosowanie” (B. mackiewicz: Odwzorowanie czynności pokarmowych…,  
s.  91).

3 d. Pluta-Wojciechowska: Standard postępowania logopedycznego…
4 takie niekorzystne nawyki jak ssanie „pustego” smoczka, oddychanie przez usta 

czy też nieprawidłowe ułożenie języka mogą wpływać na ustawienie zębów i determi-
nować wynik leczenia ortodontycznego.  z kolei istotne wydaje się określenie znaczenia 
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jak wynika z przedstawionego zestawienia, kompleks ustno-twarzo-
wy jest miejscem, w którym przebiegają różne czynności o charakterze 
biologicznym oraz związane z porozumiewaniem się ludzi, takie jak  mi-
mika twarzy, mowa, a także inne. W obrębie tego kompleksu występują 
nie tylko istotne czynności życiowe – oddychanie i przyjmowanie pokar-
mów, ale jest on także polem swoistych autobadań i autoeksperymentów 
dziecka, jak również miejscem przebiegu autozabaw orofacjalnych. Są one 
efektem spontanicznej aktywności dziecka lub powtarzaniem czynności 
demonstrowanej przez dorosłego. Wraz z wiekiem nabierać mogą charak-
teru zabawy, o czym świadczy towarzysząca dziecku radość, naśladowa-
nie  i chęć powtarzania. 

Przyjmując pewne uproszczenia, możemy powiedzieć, że czynno-
ści kompleksu ustno-twarzowego wiążą się z okresem prelingwalnym  
i lingwalnym. jednakże  podstaw rozwoju wszelkich czynności w okre-
sie postnatalnym należy szukać w okresie prenatalnym, gdzie tworzone 
są podwaliny dla czynności późniejszych. Podstawą prawidłowego wy-
konywania wszystkich czynności związanych z twarzą i jamą ustną jest 
odpowiedni rozwój struktur, rozwój ruchomości mięśni oraz czucia, za-
początkowany w okresie prenatalnym. 

zwróćmy uwagę, że poszczególne czynności kompleksu ustno-twa-
rzowego mają w różnym zakresie związek, czasem bardzo złożony, z roz-
wojem narządu żucia i mowy, o czym świadczy nagromadzona wiedza  
z ortodoncji, laryngologii, neurologii oraz logopedii. nieprawidłowy roz-
wój i przebieg jednej z czynności w wyodrębnionej strukturze morfolo-
giczno-czynnościowej, jaką jest kompleks ustno-twarzowy, zmienia wa-
runki rozwoju innych czynności odbywających się w tym samym miejscu, 
w tym również artykulacji. komentując to zjawisko, można powiedzieć, 
że dzieje się tak, ponieważ ścieżki rozwoju różnych czynności przebie-
gających w kompleksie ustno-twarzowym krzyżują się w przestrzeni ich 

Danuta Pluta-WojciechoWska

takiego nawyku jako czynnika niekorzystnego w leczeniu ortodontycznym, ale często  
podlegającego zewnętrznym wpływom. W książce Ortodoncja II P. diedricha czytamy: 
„dzięki osiągniętej wskutek interwencji ortodontycznej harmonii często można zaobser-
wować, że tkanka miękka i jej funkcje mogą się dopasować do zmian w tkance twardej. 
zjawisko to jest trochę sprzeczne z zasadą »kształt podąża za funkcją«, ale jest warunkiem 
wielu udanych zabiegów ortodontycznych” (Ortodoncja II, red. P. diedrich, wyd. i polskie 
pod red. a. masztalerza, Wyd. medyczne Urban@Partner, Wrocław 2000, s. 20). W tej sa-
mej książce pojawia się określenie „dyskinezy orofacjalne”, które dotyczy niekorzystnych 
nawyków, takich jak: ssanie, obgryzanie paznokci, wciąganie i nagryzanie wargi, niepra-
widłowe połykanie itd. odzwyczajanie od tego rodzaju nawyków powinno być prowa-
dzone wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego lub towarzyszyć 
takiemu leczeniu. W literaturze wskazuje się zatem, że odzwyczajanie od niekorzystnych 
nawyków powinno nastąpić przed rozpoczęciem właściwego leczenia za pomocą aparatu. 
(Ortodoncja II…, s. 105).
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występowania. kompleksowe podejście w diagnozie logopedycznej po-
winno zatem uwzględniać rozwój wszystkich wymienionych czynności 
kompleksu ustno-twarzowego, a opis zdolności determinujących rozwój 
mowy powinien uwzględniać czynności tego zespołu. 

komentując złożoność procesów zaangażowanych w rozwój narządu 
żucia, należy podkreślić, że jeśli działanie czynników patologicznych na-
stąpi wcześnie, zaraz po urodzeniu lub jeszcze w łonie matki, to należy 
przypuszczać, że przyniosą one znaczne zaburzenia w przebiegu funkcji 
biologicznych, a co za tym idzie także w rozwoju mowy. osłabienie dzia-
łania tych czynników oraz wprowadzanie prawidłowych lub zbliżonych 
do prawidłowych wzorców czynności fizjologicznych, a także inne dzia-
łania stymulujące i wspierające są jednym z naczelnych celów wczesnej 
interwencji logopedycznej.  

znaczenie rozwoju czynności pokarmowych i oddychania dla rozwo-
ju mowy znajduje wyraz w wyróżnionych przez S. Grabiasa czynnikach 
determinujących rozwój efektywnej komunikacji. Wśród procesów reali-
zacyjnych autor  wymienia „właściwie funkcjonujący obwodowy układ 
nerwowy i działające bez zakłóceń mięśniowe, a czasami i kostne układy 
narządów mowy”5. można zatem przyjąć, że określenia: „funkcjonujący, 
działające bez zakłóceń” oznaczają, iż dla procesów realizacyjnych zna-
czenie ma funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego, mięśniowe-
go i kostnego podczas czynności, w których owe układy biorą udział tak-
że poza artykulacją, co jest zgodne ze współczesną wiedzą na ten temat.  
S. Grabias zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z przyswaja-
niem mowy. komentując relację pomiędzy kompetencjami i sprawnościa-
mi6, wskazuje na ich wzajemne determinowanie się, co oznacza w kontek-
ście rozwoju artykulacji, że nabywanie umiejętności słuchowego różnico-
wania głosek odbywa się wraz z rozwojem umiejętności artykulacji głoski. 

Podsumowując tę część rozważań, podkreślmy, że uszkodzenia struk-
turalne i zaburzenia czynnościowe w obrębie narządu żucia determinują 
wzajemne relacje elementów składających się na ten narząd, co wpływa 
na rozwój i przebieg różnych czynności występujących w jego obrębie. 
jedną z nich są nieprawidłowości związane z przebiegiem czynności po-
karmowych, piciem i oddychaniem. mogą one być rezultatem różnorod-
nych powikłań rozwojowych. należy je zatem oceniać  z perspektywy 
modelu prawidłowego. 

Przedmiotem przedstawionego opracowania jest przebieg połykania, 
który, jak świadczą doniesienia, ma znaczenie dla rozwoju narządu żucia  

Połykanie jako jeDna z nieWerbalnych czynności...

5 S. Grabias: Mowa i jej zaburzenia…, s. 31.
6 Ibidem, s. 30–31.



124

i artykulacji. jak pokazuje analiza ruchów artykulacyjnych i ruchów wy-
konywanych podczas przyjmowania pokarmów, w tym podczas połyka-
nia, w tworzeniu dźwięków mowy (głosek) następuje pewnego rodzaju  
skopiowanie czy odwzorowanie ruchów języka, warg, podniebienia ob-
serwowanych podczas tych czynności o charakterze biologicznym7. a za-
tem prawidłowy rozwój tych czynności sprzyja prawidłowemu rozwojo-
wi mowy artykułowanej i staje się jedną z baz rozwoju sprawności artyku-
lacyjnej. jak wskazuje B. mackiewicz, u człowieka nie występuje bowiem 
osobny układ kostno-mięśniowo-nerwowy, który wykorzystywany byłby 
tylko dla potrzeb artykulacji8. Słuszne jest zatem mówienie o dodatkowej 
specjalizacji jamy ustnej oraz  oddychania. ograniczone ramy opracowa-
nia nie pozwalają na szczegółowe omówienie istniejących jednak różnic 
pomiędzy czynnościami pokarmowymi a artykulacją. możemy jednakże 
ogólnie i w uproszczeniu powiedzieć, że dziecko, które prawidłowo je  
i oddycha – ma spore szanse, aby prawidłowo mówić.

iStota i rozWój czynności PołykoWej

Przygotowane opracowanie prezentuje podstawy diagnozy i terapii 
osób z zaburzeniami połykania, które obejmują pozycję języka w fazie 
ustnej9. takie sformułowanie przedmiotu rozważań determinuje zakres 
opracowania, które wyróżnia w sposób szczególny ustną fazę przebie-
gu połykania, a pozycji języka poświęca najwięcej miejsca. zwróćmy bo-
wiem uwagę, że zaburzenia w ustnej fazie połykania mogą mieć różny 
charakter, a dotyczyć mogą nie tylko pionizacji języka, ale także wiązać się  
z nadwrażliwością błony śluzowej jamy ustnej, brakiem koordynacji odde-
chowej,  nieodpowiednim przygotowaniem gałki pokarmowej itp. z kolei 
trudności we wzniesieniu języka mogą być wynikiem lub mieć związek  
z mało sprawnym językiem, znaczną ankyloglosją, makroglosją, niepra-
widłową pozycją języka podczas oddychania fizjologicznego itd.

Połykanie jest czynnością determinowaną funkcjonowaniem ośrodko-
wego i obwodowego układu nerwowego, skoordynowaną pracą mięśni  
i oddychania. zazwyczaj wyróżnia się  wiele czynników natury organicz-

Danuta Pluta-WojciechoWska

7 Por. B. mackiewicz, Odwzorowanie czynności pokarmowych w ruchach artykulacyjnych. 
„logopedia” 2001, nr 29, s.  91; B. mackiewcz, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddecho-
wo-połykowego, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2002.

8 Ibidem.
9 Przygotowane opracowanie oparte jest na mojej wcześniejszej publikacji (d. Pluta-

Wojciechowska, Czynności połykania jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] Nowe 
podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. j. cieszyńska, z. orłow-
ska-Popek, m. korendo, kraków 2010, s. 106–125.
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nej, które mogą zaburzać przebieg połykania w fazie ustno-gardłowej, 
jak również w fazie  dalszej odruchowej, gardłowo-przełykowej. Wśród 
przyczyn różnych zaburzeń często wymienia się: nieprawidłowe warun-
ki anatomiczne spowodowane chorobą lub wadą rozwojową (np. roz- 
szczep, guz w obrębie języka, wrodzone zwężenie przełyku), niedorozwój 
albo uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub nerwów obwodo-
wych, które odpowiadają za przebieg połykania10. a zatem  problematyka 
zaburzeń połykania, jaka jest przedmiotem rozważań w tym opracowa-
niu, ma charakter ograniczony, gdyż nie uwzględnia dysfagii neurogen-
nych11, zaburzeń połykania wynikających z częściowej resekcji w obrębie 
struktur anatomicznych zaangażowanych w przebieg połykania12. 

Przełykanie ma charakter linearny, co oznacza, że transport gałki 
pokarmowej następuje od przodu do tyłu jamy ustnej, a dalej do gardła  
i przełyku. istota przełykania,  które towarzyszy człowiekowi od urodze-
nia, to przemieszczanie przygotowanego pokarmu do przełyku. jak poda-
ją W. r. Proffit, h. W. Fields, przeciętnie człowiek  połyka 800 razy na dzień 
i kilka razy na godzinę podczas snu, co razem daje około 1000 przełknięć 
na dobę13. a zatem  czynność ta zajmuje człowiekowi  tylko kilka minut 
w ciągu doby. Połykanie typu dojrzałego przebiega w sposób sekwencyj-
ny z zachowaniem następujących faz:

– faza ustna: zwarcie zębów i równoczesna pionizacja języka (koniec 
języka w kontakcie z okolicą górnych zębów siecznych i dziąseł, co two-
rzy zwarcie przednie), od strony gardła następuje zwarcie obsady języka 
z opuszczonym podniebieniem miękkim, co tworzy zwarcie tylne;  ruch 
falisto-wężowy pozostałej części języka powodujący przemieszczenie 
gałki pokarmowej do tyłu; podczas tego ruchu boczne części języka są 

Połykanie jako jeDna z nieWerbalnych czynności...

10 m. Góralówna, Zaburzenia połykania, [w:] Otorynolaryngologia wieku rozwojowego, red. 
e. kossowska, PzWl, Warszawa 1986, s. 169–170.

11 dysfagia  to „trudność lub niemożność przełykania występująca na tle nerwowym 
lub z powodu organicznych zmian w gardle i przełyku” (Uniwersalny słownik języka polskie-
go, wersja elektroniczna, red. S. dubisz). 

12 zob. np. m. Góralówna, Zaburzenia połykania…; Dziecko niepełnosprawne rucho-
wo, część 2, Usprawnianie ruchowe, red. m. Borkowska, WSiP, Warszawa 1997; S. mas-
gutowa, a. regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wyd. 
continuo, Wrocław 2009; l. halczy-kowalik, r. Wysocki, V. Posio, Opóźnienie inicja-
cji gardłowej fazy połykania a przebieg aktu połykania u chorych po częściowym lub całkowi-
tym wycięciu języka z powodu nowotworu, „roczniki Pomorskiej akad. med. w Szcze-
cinie”, t. lii, supl. 3. Wyd. Pomorskiej akad. med. Szczecin 2006, s. 79–90; V. Posio,  
l. halczy-kowalik, a.Walecka, Ocena zaburzeń ustnej i gardłowej fazy połykania po wycięciu 
języka z powodu nowotworu, „roczniki Pomorskiej akad. med. w Szczecinie”, t. lii, supl. 3, 
Wyd. Pomorskiej akad. med., Szczecin 2006, s. 91–96.

13 W. r. Proffit, h. W. Fields,  Ortodoncja współczesna, red. nauk. wyd. polskiego 
G. śmiech-Słomkowska, Wyd. czelej Sp. z o.o., lublin 2001, s. 131.
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przyklejone do zębów  i dziąseł górnych bocznych  (przekrój poprzeczny 
języka pokazuje, że grzbiet języka jest mniej wklęsły niż podczas przeły-
kania typu niemowlęcego i zbliża się do podniebienia14), co uniemożliwia 
wypływanie transportowanego pokarmu; nadal przebiega oddychanie;

– faza gardłowa: podrażnienie receptorów smakowo-czuciowych 
obsady języka i podniebienia miękkiego; następuje chwilowe zatrzyma-
nie oddychania oraz sekwencja szybkich ruchów (zwarcie podniebienno-
gardłowe, obniżenie i przemieszczenie do przodu obsady języka, co po-
woduje pojawienie się miejsca dla gałki pokarmowej, przybliżenie prze-
łyku do tyłu jamy ustnej za pomocą wzniesienia do góry krtani), czego  
efektem jest przemieszczenie pokarmu do przełyku; faza ta ma charakter 
odruchowy;

– faza przełykowa: przemieszczanie pokarmu przez przełyk do żo-
łądka15.

P o ł y k a n i e  n i e m o w l ę c e . Podobnie jak inne czynności związane z 
przyjmowaniem pokarmów i piciem, także połykanie rozwija się w pewnej 
uporządkowanej kolejności. Połykanie  noworodków i niemowląt charak-
teryzuje  styczność języka z wargami, co ma związek z fizjologiczną dys-
proporcją wielkości języka w stosunku do zbyt małej przestrzeni jamy ust-
nej. takie zespolenie językowo-wargowe występuje także podczas pozycji 
spoczynkowej16. jak piszą t. rakosi, i. jonas, t. m. Graber, podczas poły-
kania niemowlęcego, zwanego trzewnym, język jest wysunięty do przodu  
i umieszczony między dziąsłami, jego koniec wystaje i styka się z wargami, 
a żuchwa jest ustabilizowana przez  mięśnie ustno-twarzowe,  jak również 
przez kontakt języka z wargami. ruchy perystaltyczne zaczynają  się już 
w przedsionku jamy ustnej. Przyglądając się przekrojowi  poprzecznemu 
języka podczas tego połykania dostrzegamy, że na nisko  ustawionym  ję-
zyku tworzy się bruzda17. 

z m i a n a  s p o s o b u  p o ł y k a n i a . zgodnie z programem rozwoju, 
wraz z wiekiem proporcje jamy ustnej względem języka i jej pojemność 
zmieniają się po wyrównaniu tyłożuchwia fizjologicznego, wyrośnięciu zę-
bów mlecznych i wydłużeniu dolnej części twarzy. a zatem w jamie ustnej  
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14 t. rakosi, i. jonas, t. m. Graber, Orthodontic – Diagnosis, Georg thieme Verlag, Stutt-
gart, new york 1993, s. 144.

15 Por. Ibidem, a. Pisulska-otremba, Rozwój narządu żucia, [w:] Ortopedia szczękowa. Za-
sady i praktyka, red. F. łabiszewska-jaruzelska, PzWl, Warszawa 1995, s. 32–33; B. mackie-
wicz, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego..;  P. Strąk, k. lorens, m. 
modrzejewki, j. Składzień, n. Szybist, j. Belowska, z. kitliński, Badania manometryczne fazy 
ustnej i gardłowej aktu połykania, „otolaryngologia Polska” 2001, t. lV, 6. s. 587–592.

16 W. r. Proffit, h. W. Fields,  Ortodoncja współczesna…, s. 72.
17 t. rakosi, i. jonas, t. m. Graber, Orthodontic – Diagnosis…, s. 144.
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pojawia się miejsce dla całego języka. jak podaje B. mackiewicz, początek 
zmiany sposobu połykania następuje przed wyrośnięciem kłów i trzonow-
ców mlecznych, a zakończenie procesu doskonalenia się połykania nastę-
puje w 2–3. roku życia, a w niektórych przypadkach w czwartym roku ży-
cia18. autor wskazuje jednocześnie, że momentem inicjującym zmianę spo-
sobu połykania jest pojawienie się siekaczy dolnych, co ma miejsce około 
6. miesiąca życia. zwróćmy uwagę, że pojawienie się zębów stwarza natu-
ralną blokadę pomiędzy przedsionkiem i językiem, co skłania do umiesz-
czania języka w jamie ustnej i jego wznoszenia. moje praktyczne obserwa-
cje niemowląt pokazują jednak, że wiele dzieci wcześniej potrafi wznosić 
język np. podczas otwartej jamy ustnej. ten problem z pewnością wymaga  
badań. 

zakończenie procesu zmiany sposobu połykania, według B. mackie-
wicza, następuje około 3. roku życia i wiąże się z uformowaniem uzębienia 
mlecznego19. Warto zwrócić uwagę, że istotnym momentem dla umiesz-
czania języka w jamie ustnej może być także wprowadzenie karmienia za 
pomocą łyżeczki, podczas którego przyciskana jest środkowa część języ-
ka, a następnie uruchamiane zostają wargi. 

z kolei W. r. Proffit i h. W. Fields wskazują, że oba odruchy: odruch 
obejmowania brodawki (związany z czynnością określaną ssaniem) i nie-
mowlęcy typ połykania ulegają zanikaniu około pierwszego roku życia20. 
jednakże w literaturze nie ma zgodności co do czasu zaniku połykania 
typu niemowlęcego i pojawienia się połykania dojrzałego. t. rakosi,  
i. jonas, t. m. Graber połykanie typu niemowlęcego nazywają połykaniem 
trzewnym, a połykanie typu dojrzałego – połykaniem somatycznym21 

i jednocześnie wskazują, że jeśli połykanie trzewne występuje u dziecka 
po czwartym roku życia, to należy je traktować jako rodzaj dysfunkcji oro-
facialnej22. 

z kolei B. Wędrychowska-Szulc pisze, iż połykanie niemowlęce powin-
no być zastąpione przez połykanie dojrzałe około 18. miesiąca życia. ce-
chy takiego połykania, według autorki, są następujące: zwieranie zębów, 
kurczenie się mięśni unoszących żuchwę, zamknięcie warg (bez wysiłku), 
aktywność języka w jamie ustnej właściwej, podczas której koniec języka 
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18 B. mackiewicz: Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego…, s. 88.
19 Podobnie podczas pozycji spoczynkowej język nie powinien kontaktować się z war-

gami i przedsionkiem. jak podkreśla się w literaturze ortodontycznej, prawidłowa pozycja 
języka w spoczynku i podczas połykania ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju układu 
stomatognatycznego, a szeroko dla rozwoju kompleksu ustno-twarzowego.

20 W. r. Proffit, h. W. Fields,  Ortodoncja współczesna…, s. 72.
21 t. rakosi, i. jonas, t. m. Graber, Orthodontic – Diagnosis…, s. 144.
22 Ibidem, s. 141.
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jest ułożony za szyjkami zębów siecznych górnych (przy podniebieniu), 
zęby lekko rozwarte, dno jamy ustnej uniesione, a kęs przesuwany jest do 
tyłu za pomocą języka23. autorka konkluduje także, iż przetrwanie poły-
kania trzewnego24 powyżej 4. roku życia może doprowadzić do powstania 
zgryzu otwartego, tyłozgryzu lub zgryzu krzyżowego, zależnie od sposo-
bu układania języka25. 

dojrzały sposób połykania, według W. r. Proffita i h. W. Fieldsa, powi-
nien pojawić się w wieku 3 lat. zazwyczaj ma to jednak miejsce w 6. roku 
życia, a jak wskazują autorzy, u 10–15% populacji w ogóle się nie pojawia26. 
komentując rozwój czynności połykania, a. Pisulska-otremba pisze, iż 
zmiana połykania z niemowlęcego na dorosły następuje stopniowo i u więk-
szości dzieci dorosły sposób połykania rozwija się około 15. miesiąca życia.  
co istotne, autorka zaznacza także, iż jego utrwalenie wymaga wielu mie-
sięcy27. Warto zatem zauważyć, że chociaż autorzy wskazują na różny czas 
wykształcenia się połykania dojrzałego, to odnosimy wrażenie, że wszyscy 
podkreślają, w sposób bardziej lub mniej jasny, iż transformacja połykania 
odbywa się w czasie i nie jest jednorazowym aktem. 

dla logopedy projektującego terapię zaburzeń połykania interesujące 
są ilustracje zamieszczone w opracowaniu t. rakosiego, i. jonasa, t. m. 
Grabera, które  dotyczą pracy przedniej części języka podczas transportu 
przygotowanego i ułożonego na części dorsalnej języka kęsa pokarmo-
wego podczas połykania. jak wynika z komentarza i zamieszczonych ry-
sunków, autorzy wyróżniają dwa elementy pracy przedniej części języka: 
1) koniec języka wykonuje ruch ku górze do górnych zębów, a tył języka 
jest cofnięty 2) przednia część języka wznosi się ku górze, co powoduje 
kontakt języka nie tylko z zębami górnymi, ale także z tzw. wałkiem dzią-
słowym28.

konkludując, można powiedzieć, że rozwój połykania w aspekcie kie-
runku pracy języka następuje od ułożenia doprzedniego, horyzontalnego 
do wertykalnego, pionowego, czyli od poziomu do pionu, a innymi sło-
wy – ewolucja połykania następuje od ułożenia języka pomiędzy warga-
mi i zespolenia językowo-wargowego do ułożenia języka w jamie ustnej 
właściwej i styczności wzniesionego szerokiego języka z okolicą górnych 
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23 B. Wędrychowska-Szulc, Etiologia wad zgryzu, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. 
i. karłowska, Wyd. lekarskie PzWl, Warszawa 2008, s. 65–67.

24„Połykanie trzewne” to synonim takich określeń, jak: połykanie infantylne, przetrwa-
ły niemowlęcy typ połykania (B. Wędrychowska-Szulc, Etiologia wad zgryzu…, s. 64–65).

25 B. Wędrychowska-Szulc, Etiologia wad zgryzu…, s. 66.
26 W. r. Proffit, h. W. Fields,  Ortodoncja współczesna…, s. 131.
27 a. Pisulska-otremba, Rozwój narządu żucia, [w:] Ortopedia szczękowa. Zasady i prakty-

ka, red. F. łabiszewska-jaruzelska, PzWl, Warszawa 1995, s. 32–33.
28 t. rakosi, i. jonas, t. m. Graber, Orthodontic – Diagnosis…, s. 142.
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zębów i dziąseł. jednakże autorzy nie są całkowicie zgodni co do czasu 
wykształcenia się połykania dojrzałego, różnie też opisują miejsce stycz-
ności języka w jamie ustnej właściwej podczas ustnej fazy połykania, co 
przedstawia tabela 1.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że pionizację języka, jako ćwicze-
nia przygotowującego do połykania dojrzałego, należy zatem rozumieć 
jako wertykalne układanie szerokiego języka w jamie ustnej właściwej, co 
jest odmienne od pionizacji języka ułożonego w postaci wertykalnej, ale 
wydłużonej (np. podczas kierowania języka do nosa język jest wydłużony 
i wąski). Własne doświadczenia wskazują, że celowe stają się ćwiczenia, 
podczas których  język jest nie tylko odklejony od dna jamy ustnej i wznie-
siony, ale  staje się także szeroki, przyjmując pozycję wertykalną i kontak-
tując się z okolicą górnych siekaczy i tzw. wałka dziąsłowego. Właściwe 
zatem wydaje się mówić o pionizacji szerokiego języka jako przeciwień-
stwa do pionizacji języka wąskiego i wydłużonego (tzw. szpic). Ćwiczenia 
szerokiej pozycji języka są, według mnie, kluczowe nie tylko w terapii 
połykania, ale również jako intencjonalne ćwiczenia przygotowujące do 
artykulacji normatywnej, a także pozycji języka podczas oddychania fi-
zjologicznego. Potwierdza to analiza miejsca języka podczas oddychania 
oraz analiza cech miejsca artykulacji w aspekcie strefy i narządu artykułu-
jącego, głównie pozycji i kształtu języka. 

c e c h y  d o j r z a ł e g o  p o ł y k a n i a . W świetle tego, co powiedziano, 
dojrzałe połykanie charakteryzuje się następującymi cechami: 

– zwarcie zębów podczas całego aktu połykania, niektórzy mówią 
o lekkim rozwarciu zębów29,

– wargi zamknięte bez zbytniego wysiłku, 
– brak aktywności mięśnia bródkowego,
– skurcz mięśni żuchwowo-gnykowych, które unoszą dno jamy ust-

nej i dociskają język do podniebienia, 
– pionizacja szerokiego języka, przy której koniec języka znajduje się 

w okolicy górnych zębów siecznych i dziąseł (przy podniebieniu). 
analiza przedstawionych wyżej różnych sposobów opisu pozycji języ-

ka w fazie ustnej skłania do podkreślenia, że nie są one identyczne. W opi-
sach wskazuje się na kontakt końca języka z okolicą zębów górnych i dzią-
seł przy podniebieniu lub kontakt końca języka w obszarze za szyjkami 
górnych zębów siecznych (przy podniebieniu). zwróćmy także uwagę, co 
wynika z przedstawionych wyżej rozważań, że podczas ustnej fazy poły-
kania istotna jest nie tylko praca przedniej części języka, ale także umiejęt-
ność przyciskania brzegów bocznych języka do  górnego łuku zębowego  

Połykanie jako jeDna z nieWerbalnych czynności...

29 B. Wędrychowska-Szulc,  Etiologia wad zgryzu…, s. 67. 
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tabl. 1. zestawienie różnych sposobów przedstawienia pozycji języka podczas ustnej 
fazy dojrzałego połykania

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury (bibliografia podana w przypisach). autorzy zo-
stali wymienieni w porządku alfabetycznym.

autor Przedstawienie sposobu pozycji języka

i. karłowska „[…] koniec języka opiera się na przedniej części podniebienia i 
zębów siecznych”1.

B. mackiewicz „Ustna faza [połykania] zainicjowana zostaje zwarciem zębów z rów-
noczesnym uniesieniem końca języka do wałka dziąsłowego2.
W innym miejscu: „etap ten [pierwszy etap ćwiczeń połykania – uno-
szenie języka – d. P.-W.] dotyczy najczęściej dzieci małych, u których  
z różnych przyczyn nie wykształciło się we właściwym czasie samoist-
ne przemieszczanie języka do podniebienia za siekaczami górnymi”3.
Pisząc o ćwiczeniach połykania, autor podaje: „Podczas całego aktu 
połykania język powinien swoim apeksem pozostawać w kontakcie  
z wałkiem dziąsłowym podniebienia”4.

a. Pisulska-
otremba

„trzon języka unosi się  i opiera o podniebienie twarde, tworząc zwar-
cie tylne. równocześnie koniuszek języka opiera się o dziąsła w okoli-
cy siekaczy górnych, wytwarzając zwarcie przednie5. Pisząc o ćwicze-
niu połykania autorka zaleca: „najpierw polecamy oprzeć grzbietową 
powierzchnię języka o podniebienie, a brzegi boczne i koniec języka o 
górny łuk zębowy”6.

h. W. Proffit, 
h. W. Fields

„[…] język oparty o wyrostek zębodołowy za zębami siecznymi gór-
nymi”7.

t. rakosi, i. jonas, t. 
m. Graber,

komentując połykanie somatyczne: „[…] zęby zamykają się 
momentalnie podczas połykania i koniec języka  znajduje się w jamie 
ustnej”8.
autorzy wyróżniają dwa elementy pracy języka w fazie transportu 
kęsa pokarmowego podczas ustnej fazy: 1) koniec języka wykonuje 
ruch ku górze do górnych zębów, a trzon języka tworzy zwarcie 
tylne, 2) przednia część języka wznosi się ku górze, co powoduje 
kontakt języka nie tylko z zębami górnymi, ale także z tzw. wałkiem 
dziąsłowym. Potwierdzają to zamieszczone rysunki9.

B. Wędrychowska-
Szulc

„[…] język pozostaje w jamie ustnej właściwej”10, a z zamieszczone-
go rysunku wynika, że przednia część języka opiera się o zęby górne  
i dziąsła11. komentując znaczenie długości i szczelności warg w czyn-
nościach fizjologicznych, autorka pisze: „Przy właściwej długości 
warg pacjent zwiera wargi minimalnym wysiłkiem mięśniowym. 
koniec języka układa się za szyjkami zębów siecznych górnych (przy 
podniebieniu), zęby są lekko rozwarte, dno jamy ustnej uniesione, kęs 
pokarmowy jest przesuwany do tyłu przez język”12.

1 i. karłowska, Badania czynnościowe narządu żucia,  Zarys współczesnej ortodoncji, red. i. karłowska, 
PzWl, Warszawa 2008, s. 124. 2 B. mackiewicz: Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego…,  
s. 84. 3 Ibidem, s. 108. 4 Ibidem, s. 110. 5 a. Pisulska-otremba, Rozwój narządu żucia…, s. 33. 6 a. Pisulska-
otremba, Reedukacja, s. 204. 7 h. W. Proffit, h. W. Fields, Ortodoncja współczesna…, s. 73. 8 t. rakosi, i. jonas, 
t. m. Graber, Orthodontic – Diagnosis…, s. 144. 9 Ibidem, s. 142. 10 B. Wędrychowska--Szulc, Etiologia wad 
zgryzu…, s. 65. 11 Ibidem, s. 65. 12 Ibidem, s. 67.
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i wykonywanie ruchów, które transportują przygotowany kęs pokarmu 
w kierunku podniebienia miękkiego. Prawidłowe połykanie jest zatem 
bardzo skomplikowaną czynnością, a pozycji języka podczas ustnej fazy 
nie można sprowadzać tylko do jego pionizacji. a zatem w terapii połyka-
nia chodzi nie tylko o wzniesienie przedniej części języka do okolicy gór-
nych zębów i dziąseł, ale także o utrzymanie tej pozycji i wykonywanie 
pracy języka umożliwiającej transport pokarmu. nie są to łatwe umiejęt-
ności, gdyż wymagają znacznie większej sprawności niż tylko wzniesie-
nie języka. istotny staje się nie tylko kształt języka podczas pionizacji, ale 
praca całego języka, w szczególności zaś jego boków.

n i e p r a w i d ł o w e  p o ł y k a n i e .  W literaturze spotyka się termin 
„połykanie trzewne” rozumiane jako synonim takich określeń, jak: poły-
kanie infantylne, przetrwały niemowlęcy typ połykania albo także tłocze-
nie koniuszka języka między zęby przednie podczas połykania. W opisie 
takiego sposobu połykania powinny znaleźć się  następujące cechy: roz-
chylone szczęki, język ustawiony doprzednio pomiędzy wałami dziąsło-
wymi, stabilizacja żuchwy uzyskana przez skurcz mięśni ustno-twarzo-
wych i kontakt języka z wargami30. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że oprócz przedstawionego powyżej nieprawi-
dłowego ogólnego modelu połykania w fazie ustnej w literaturze są opisywane 
także inne. ograniczone ramy publikacji nie pozwalają na ich szczegółową pre-
zentację31. 

reWizja loGoPedycznych ĆWiczeń Pionizacji języka

Ustalenia dotyczące pracy języka w ustnej fazie połykania skłaniają do 
rewizji stosowanych ćwiczeń mających na celu usprawnić i przygotować 
język do prawidłowego połykania. do takiej rewizji skłania także analiza 
pozycji i układu języka podczas oddychania fizjologicznego oraz podczas 
artykulacji w szczególności spółgłosek. 

zwróćmy uwagę, że, po pierwsze, wszystkie polskie głoski są artyku-
łowane w jamie  ustnej, po drugie, że artykulacja  spółgłosek zębowych, 
dziąsłowych i środkowojęzykowych jest związana z różnym układem ję-
zyka względem dna jamy ustnej, zębów górnych i podniebienia twardego. 
jednakże miejsce artykulacji tych spółgłosek łączy jeden ważny element 
– szerokość języka. nie ma wśród spółgłosek polskich takiej, której miej-

30 t. rakosi, i. jonas, t. m. Graber, Orthodontic – Diagnosis…, s. 144; B. Wędrychowska-
Szulc, Etiologia wad zgryzu…, s. 64–65.

31 zob. np. B. mackiewicz, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowe-
go…, B. Wędrychowska-Szulc, Etiologia wad zgryzu…, s. 67.

Połykanie jako jeDna z nieWerbalnych czynności...



132

sce artykulacji łączyłoby się z koniecznością uzyskania kształtu języka 
wyostrzonego, spiczastego czy wręcz żmijkowatego. dla np. głosek dzią-
słowych konieczne jest uzyskanie w różnym zakresie szerokiego spio-
nizowanego języka, który podnosząc się w jamie ustnej, kontaktuje się  
z okolicą górnych dziąseł, co więcej  –  z wykorzystaniem różnej aktyw-
ności także boków wzniesionego języka. z kolei artykulacja głosek tyl-
nojęzykowych wiąże się z przemieszczeniem języka w tył jamy ustnej do 
podniebienia miękkiego. dodajmy, z wykorzystaniem szerokiego języka, 
a nie wąskiego.

kiedy porównamy pozycję języka podczas połykania oraz podczas jego 
pozycji spoczynkowej przy oddychaniu fizjologicznym, to zauważymy 
pewną analogię, która wiąże się z koniecznością wzniesienia szerokiego ję-
zyka do okolicy za górnymi zębami, przy podniebieniu. taka analiza skłania 
do refleksji związanej z ćwiczeniami logopedycznymi, które dotyczą tzw. 
pionizacji języka. W świetle tego, co powiedziano, ćwiczenia usprawniające 
język pod kątem przygotowania do prawidłowej pozycji spoczynkowej ję-
zyka, połykania i artykulacji wielu głosek powinny zmierzać do uzyskania 
pionizacji s z e r o k i e g o  języka wewnątrz jamy ustnej. trudno spodziewać 
się efektywnego przygotowania do ćwiczeń połykania czy też artykulacji 
np. głoski [r], jeśli będziemy stosować wyłącznie ćwiczenia typu:  wznosze-
nie czubka języka w kierunku nosa. zwróćmy uwagę, że ten rodzaj ćwiczeń 
wymusza nie tylko wysunięcie języka poza jamę ustną, często doprzedni 
ruch żuchwy, wydłużenie języka, ale także „wyostrzenie” jego czubka. Po-
dobną analizę można przeprowadzić w odniesieniu do ćwiczeń polegają-
cych na układaniu języka w kierunku ucha, które również bywa stosowane. 
Ćwiczenia języka przygotowujące do artykulacji, połykania i pozycji spo-
czynkowej powinny zmierzać do usprawnienia tych mięśni, które są od-
powiedzialne za uzyskanie właściwej wymienionym czynnościom pozycji 
i kształtu języka. zwróćmy uwagę, że kształt i pozycja języka podczas kie-
rowania go do nosa i ucha nie przypominają kształtu i pozycji języka, jaki 
obserwuje się podczas pozycji spoczynkowej, połykania i artykulacji wielu 
głosek. czy zatem to oznacza, że ćwiczenia typu – „żmijkowaty”, spicza-
sty język są niewskazane? oznacza to jedynie tyle, że logopeda powinien 
wiedzieć, do czego zmierza i po co stosuje dany rodzaj ćwiczeń języka.  
z pewnością ćwiczenia kierowania języka do nosa na pewnym etapie pracy 
z małym dzieckiem mogą być pod pewnym względem przydatne, jednakże 
nie mogą być wyłącznym sposobem usprawniania języka, jaki jest stoso-
wany do wszystkich dzieci, np. z seplenieniem międzyzębowym, dysfunk-
cją języka przy połykaniu, leżącym językiem na dnie otwartej jamy ustnej  
i w wielu innych przypadkach.
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z moich doświadczeń wynika, że ćwiczenia  języka mogą wykorzysty-
wać znane prawa rozwojowe, które wiążą się z koniecznością ukazywania 
pewnych kontrastów. aby rozumieć, co oznacza pojęcie mało, trzeba skon-
trastować je z pojęciem dużo. aby prawidłowo ukształtować pojęcie w górę 
trzeba skontrastować je z pojęciem w dół, pojęcie szeroki z pojęciem wąski.  
a zatem należy postulować wykorzystanie ćwiczeń tzw. wyostrzonego ję-
zyka do ukazania odmiennej jego pozycji, jaką jest szeroki język.  W takim 
podejściu ćwiczenia polegające na uzyskiwaniu wąskiego języka służyć 
mogą na przykład do ukazania istoty szerokiego języka, istoty zmiany 
napięcia mięśni podczas uzyskania pozycji języka szerokiego i wąskiego, 
co także wykorzystuje kontrast. nadrzędnym celem ćwiczeń przygoto-
wujących do prawidłowego połykania, pozycji spoczynkowej języka i ar-
tykulacji wielu głosek powinna być zatem  pionizacja szerokiego języka, 
który jest wznoszony do górnych zębów i dziąseł, a zatem znajduje się  
w jamie ustnej. kolejna uwaga dotyczy konieczności wprowadzenia, 
oprócz ćwiczeń  pionizacji szerokiego języka, także ćwiczeń usprawniają-
cych boki wzniesionego języka. 

można zatem podsumować, że w ćwiczeniach tzw. pionizacji języka, 
jakie wykorzystujemy w terapii logopedycznej, powinno nam zależeć nie 
tylko na jego  wzniesieniu w kierunku dziąseł, podniebienia, ale także  
na zachowaniu podczas tej czynności szerokiego, rozłożonego języka. Po-
woduje to konieczność uwzględniania ćwiczeń mających na celu uzyska-
nie podczas pionizacji szerokiego  języka zwiększania wymiaru poprzecz-
nego, a nie długości.

SekWencja  loGoPedyczneGo PoStęPoWania 
W PrzyPadkU zaBUrzeń UStnej Fazy Połykania

diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania w aspekcie pracy 
języka jest również przedmiotem działań ortodontów. W ortodoncji funk-
cjonuje termin mioterapia32 rozumiany, najogólniej mówiąc, jako trening 
mięśni i procesów czynnościowych. zwróćmy uwagę, że takie ujęcie za-
gadnienia  ukierunkowuje działania nie tylko ortodonty, ale także logo-
pedy na ćwiczenia połykania. metodyka prowadzenia diagnozy i terapii 
logopedycznej, a także holistyczne podejście do pacjenta i jego zaburzeń, 
jak również uwzględnianie interdyscyplinarności logopedii jako nauki  
i działalności praktycznej skłania do określenia kilku etapów związanych 
z diagnozą i terapią połykania Przedstawiona perspektywa wynika tak-
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32 mioterapia to „świadome przeprowadzanie ćwiczeń, które mają na celu poprawę 
określonych czynności, np. ćwiczenia warg, języka i oddychania, a także specjalne ćwicze-
nia poszczególnych mięśni żujących” (Ortodoncja II…, s. 122).
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że z uwzględniania złożoności procesów i powiązań pomiędzy różnymi 
czynnościami kompleksu ustno-twarzowego. z moich doświadczeń wy-
nika, że zaburzenia połykania, często występują w tzw. zespole oddecho-
wo-połykowym33. Postępowanie logopedyczne może obejmować 5 eta-
pów, a mianowicie: 

i. B a d a n i e  p o ł y k a n i a  n a  t l e  i n n y c h  c z y n n o ś c i  k o m -
p l e k s u  u s t n o - t wa r z o w e g o :  określenie sposobu połykania wraz 
z diagnozą innych czynności związanych z kompleksem ustno-twarzo-
wym, w szczególności zaś drogi oddychania oraz pozycji  języka podczas 
tej czynności34;

ii. o k r e ś l e n i e  s t r u k t u r a l n y c h  i  c z y n n o ś c i o w y c h  m o ż -
l i w o ś c i  u z y s k a n i a  p r a w i d ł o w e j  p o z y c j i  j ę z y k a  p o d c z a s 
p o ł y k a n i a  przez sprawdzenie warunków anatomiczno-czynnościo-
wych: stanu wędzidełka języka35, rodzaju napięcia mięśniowego w ob-
rębie kompleksu ustno-twarzowego, a w szczególności w obrębie warg, 
języka i podniebienia, cech podniebienia twardego, określenie stanu droż-
ności jamy nosowo-gardłowej w przypadku oddychania ustami za pomo-
cą badania laryngologicznego; 

iii. a n a l i z a  b a d a ń  s p e c j a l i s t y c z n y c h : ortodontycznego, la-
ryngologicznego i neurologicznego (w razie potrzeby);

iV. P r o g r a m o wa n i e  t e r a p i i  p o ł y k a n i a  z uwzględnieniem 
innych dysfunkcji i zaburzeń strukturalnych w obrębie kompleksu ust-
no-twarzowego: rozważenie ewentualnego przecięcia  wędzidełka języ-

33 U wielu dzieci nieprawidłowe połykanie może współwystępować z oddychaniem 
ustami związanym z niedrożnością jamy nosowo-gardłowej lub z nawykowym oddy-
chaniem ustami. na temat zespołu oddechowo-połykowego pisze B. mackiewicz, który 
określa go, mówiąc ogólnie, jako współwystępowanie takich cech, jak: oddychanie ustami, 
dowargowo-westybularne ułożenie języka zamiast ułożenia podniebienno-wertykalnego 
podczas połykania, zaburzenia morfologiczne układu stomatognatycznego, wady wymo-
wy (B. mackiewicz, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego…). na pro-
blem ten zwraca także uwagę a. Pisulska-otremba: Reedukacja…,  s. 52–55.

34 nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, określana także jako „niskie ułożenie 
języka”, przy braku pionizacji języka sprzyja rozwojowi niektórych wad zgryzu. również 
zbyt wysokie ułożenie języka może być czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju nie-
których wad. jak wskazuje B. rucińska-Grygiel, doprzednie spoczynkowe ułożenie języ-
ka pomiędzy zębami może być powodem wystąpienia zgryzu otwartego. autorka pisze, 
że „przetrwały niemowlęcy typ połykania może prowadzić do zahamowania pionowego 
wzrostu wyrostka zębodołowego i uformowania się zgryzu otwartego przedniego”(B. ru-
cińska-Grygiel, Wywiad, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. i. karłowska, PzWl, War-
szawa 2008, s. 118).

35 B. rucińska-Grygiel wskazuje, że istotne jest zbadanie ruchomości języka, która 
może być ograniczona poprzez skrócenie wędzidełka języka. W takim przypadku autorka 
zaleca jego przecięcie  (B. rucińska-Grygiel, Wywiad…,  s. 118).
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ka, które może ograniczać możliwość  uzyskania i utrzymania właściwej 
pozycji języka podczas oddychania i połykania, rozważenie możliwości 
uzyskania ustnego toru oddechowego w przypadku zespołu oddechowo-
połykowego36.   

V. te r a p i a  p o ł y k a n i a .

Badanie Połykania

Badacze w różny sposób opisują badanie połykania w aspekcie pracy 
przedniej części języka37. i. karłowska, komentując to zagadnienie, wska-
zuje, że w badaniu połykania czasem wystarcza tylko ocena wizualna, 
gdyż przy połykaniu typu niemowlęcego widać silnie napięte wargi i po-
liczki, a w celu oceny pozycji języka wystarczy palcami rozchylić usta. 

niektórzy zalecają przełykanie śliny wraz z kontrolą ułożenia języka. 
zwróćmy uwagę, że taka procedura może być dla pacjenta niewygod-
na, w szczególności gdy zechcemy prosić go o kilkakrotne powtórzenie 
tej czynności. trudno jest bowiem „wyprodukować” dużą ilość śliny  
w krótkim czasie i w dodatku bez pokarmu. moje doświadczenia wska-
zują, że dobrym sposobem  jest podanie pacjentowi małej ilości pokarmu 
(np. chrupek, opłatek), gdyż wtedy wydzielanie śliny jest naturalne i fizjo-
logiczne. diagnoza i terapia połykania oraz innych czynności pokarmo-
wych powinna się odbywać z wykorzystaniem prawdziwych pokarmów. 
nie można udawać, że się je.

Wykorzystując powyższe uwagi oraz własne doświadczenia, propo-
nuję w ocenie  sposobu połykania, w aspekcie pracy języka w fazie ustnej, 
wykorzystać metodę obserwacji, metodę palpacyjną, a w przypadku dzie-
ci starszych wywiad jako metodę uzupełniającą. Procedura badania może 
być następująca:

– poinformowanie dziecka o celu badania „(chcę sprawdzić jak poły-
kasz)”,

– podanie dziecku opłatka, chrupki lub innego pokarmu, który łatwo 
rozpuszcza się w jamie ustnej,

– polecenie rozpuszczenia pokarmu ze śliną,
– ułożenie palców prawej ręki w pobliżu warg dziecka (logopeda po-

winien mieć założoną rękawiczkę jednorazową),
36 każda z wymienianych czynności przebiegających w narządzie żucia, w tym poły-

kanie, wymaga pewnych warunków umożliwiających przyjęcie określonej pozycji i wy-
konanie określonego ruchu. Warto o tym pamiętać podczas projektowania logopedycznej 
terapii związanej z nauką prawidłowego przyjmowania pokarmów (w tym połykania),  
a także nauki normatywnej artykulacji.

37 Por. B. mackiewicz, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego…, 
i. karłowska, Badania czynnościowe narządu żucia....
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– ułożenie palców lewej ręki na krtani dziecka,
– poproszenie dziecka o przełknięcie rozpuszczonego pokarmu, 
– z chwilą wyczucia wzniesienia się krtani (następuje przełknięcie) 

uważna obserwacja zachowania się warg oraz policzków i szybkie rozchy-
lenie warg w celu zobaczenia położenia języka (w przypadku zespolenia 
językowo-wargowego odchylenie warg może być trudne i świadczy po-
średnio o napieraniu języka na wargi).

metodą uzupełniającą jest zapytanie większego dziecka o miejsce ję-
zyka podczas połykania. najpierw logopeda wyjaśnia dziecku, gdzie jest 
czubek języka, dotykając go np. patyczkiem laryngologicznym. następnie 
podaje dziecku pokarm informując: „Gdy rozpuścisz opłatek, przełknij go 
i staraj się wyczuć, gdzie jest czubek języka, gdy połykasz”. oczywiście 
przed tą próbą nie informujemy pacjenta o tym, gdzie język powinien być 
prawidłowo umieszczony podczas połykania. 

diagnozę połykania należy uzupełnić badaniem innych czynności  
w obrębie kompleksu ustno-twarzowego,  a w szczególności badaniem 
pozycji języka podczas oddychania fizjologicznego.

teraPia Połykania

Poszukiwanie zasobów w pacjencie. W terapii logopedycznej po-
winniśmy  wykorzystywać potencjalne możliwości dziecka i to „co jest 
w dziecku”, ale także uwzględniać pewnego rodzaju sferę najbliższego 
rozwoju. Biorąc pod uwagę doniesienia l. S. Wygotskiego, można ją okre-
ślić krótko jako stawianie takich zadań dziecku, które nieznacznie prze-
kraczają aktualne jego możliwości. określenie tego typu zadań wyma-
ga przeprowadzenia prób, w których dziecko powtarza wzory ćwiczeń 
demonstrowanych przez logopedę, a w przypadku braku umiejętności 
powtórzenia przez dziecko proponowanego ćwiczenia logopeda ustala 
sposób pomocy dziecku. jeśli dziecko z proponowaną pomocą dorosłego 
potrafi wykonać dane ćwiczenie, można powiedzieć, że zadanie wkracza  
w sferę najbliższego rozwoju i ma odpowiedni poziom trudności. nie 
można więc proponować dziecku ćwiczeń, których nie potrafi ono wyko-
nać samodzielnie lub z pomocą dorosłego (logopedy, rodzica). z tego wy-
nika, że zanim rozpoczniemy ćwiczenia, należy rozpoznać zasoby tkwiące  
w dziecku w celu ustalenia poziomu trudności ćwiczeń.  konieczne zatem 
jest  przeprowadzenie przed rozpoczęciem ćwiczeń pewnego rodzaju son-
dażu. jego celem jest uzyskanie informacji, czy dziecko prezentuje pewne 
umiejętności, które można wykorzystać w terapii lub na których można 
terapię oprzeć. 
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Etapy terapii. W logopedycznej terapii zaburzeń połykania w zakresie 
pracy przedniej części języka  rozumianej jako mioterapia, czyli trening 
mięśni i czynności, należy uwzględnić nie tylko podejście komplekso-
we, ale także holistyczne i podmiotowe. może ono przyjąć kilka etapów,  
a mianowicie:
 I.  Uświadomienie znaczenia prawidłowego przebiegu połykania i od-

dychania (w przypadku zespołu oddechowo-połykowego) dla roz-
woju narządu żucia i mowy w dostępny dla dziecka i jego rodziców 
sposób.

 II. Ćwiczenia przygotowujące. 
1.  Ćwiczenia pionizacji szerokiego języka, które zmierzają do wznie-

sienia szerokiego języka wraz z ułożeniem końca języka w okoli-
cach zębów siecznych górnych i dziąseł (przy podniebieniu).

Zbadanie  potencjału, czyli sprawdzenie możliwości uzyskania sze-
rokiej pionizacji języka w innych niż połykanie czynnościach kompleksu 
ustno-twarzowego, co może być wykorzystane w terapii  połykania. 

Sposób badania: sprawdzamy, czy dziecko potrafi wykonać chociaż-
by jedną z następujących czynności (obserwujemy ułożenie języka przy 
otwartej jamie ustnej): kląskanie szerokim językiem, lizanie podniebienia 
szerokim językiem od górnych zębów siecznych do tyłu, lizanie wewnętrz-
nej powierzchni górnych zębów przy otwartej jamie ustnej, przyklejanie 
przedniej części szerokiego języka na podniebieniu twardym, ewentualnie 
prawidłowa wymowa głoski [ń]38, chodzi o umiejętność ułożenia języka, 
tak jak do głoski [ń] – polecenie: „Ułóż język, tak jakbyś chciała wymówić 
[ń], ale nie wymawiaj tej głoski, zatrzymaj język w tej pozycji”. 

Propozycje ćwiczeń
W zależności od wyników sondy logopeda przeprowadza ćwiczenia, 

wykorzystując możliwości dziecka lub programując ruch języka i oferując 
dziecku pomoc (patrz rozdz. Strategie uzyskania pionizacji szerokiego języka). 
Ćwiczenia te zmierzają do:

– pionizacji szerokiego języka, przy której koniec języka znajduje się 
w okolicy górnych zębów i dziąseł za pomocą metod czynnych i mecha-
nicznych,

–	 uzyskanie pionizacji szerokiego języka na polecenie słowne,
– utrzymanie spionizowanego szerokiego języka wraz z obniżaniem 

i podnoszeniem żuchwy oraz domykaniem warg,

38 zob. przekrój narządów mowy podczas artykulacji [ń], jaki przedstawia B. rocław-
ski: Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logope-
dów, Glottispol, Gdańsk 2001.
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–	 utrzymanie spionizowanego języka wraz z wykonywaniem róż-
nych ruchów  języka na podniebieniu twardym, dociskaniem brzegów 
bocznych języka do górnego łuku zębowego.

2. Ćwiczenia warg mające na celu wzmocnienie mięśnia okrężnego 
warg (w przypadku hipotonii warg, oddychania ustami).

Zbadanie potencjału, czyli sprawdzenie możliwości uzyskania za-
mknięcia warg w innych niż oddychanie fizjologiczne czynnościach kom-
pleksu ustno-twarzowego, co może być wykorzystane w terapii domyka-
nia warg.

Sposób badania: sprawdzamy możliwość cmokania wargami, domy-
kania warg podczas ściągania pokarmu z łyżeczki, zaokrąglania i zamy-
kania warg podczas picia przez rurkę koktajlową, ewentualnie podczas 
wymowy głosek dwuwargowych. 

Propozycje ćwiczeń:
– różnego stopnia zaokrąglanie warg i ich spłaszczanie;
– ćwiczenia naprzemienne zaokrąglania i spłaszczania warg;
– utrzymywanie wargami opłatka lub paluszka ułożonego poziomo 

pomiędzy wargami, ale bez zbytniego napięcia;
– picie przez rurkę koktajlową;
– parskanie wargami,
– długie dmuchanie na drobne przedmioty (konfetti, paseczek papie-

ru, piórko),
– krótkie dmuchanie na drobne przedmioty (dające w efekcie sylabę 

[py]),
– trzymanie płynu w ustach i połykanie płynu na polecenie (dziecko 

oddycha nosem, a w zamkniętej jamie ustnej jest płyn), w tym czasie przez 
1–2 minuty np. czytamy dziecku fragment bajki (ćwiczenie to można wy-
konywać po treningu prawidłowej pozycji języka i potwierdzeniu bada-
niem laryngologicznym strukturalnej możliwości oddychania nosem);

– terapia regulacyjna kompleksu ustno-twarzowego według c. mora-
lesa, w tym masaż logopedyczny39 .

III. Ćwiczenia pozycji spoczynkowej języka i oddychania nosem.
Zbadanie potencjału, czyli sprawdzenie możliwości uzyskania pioni-

zacji szerokiego języka oraz zamknięcia warg na polecenie słowne, analiza 
wyników badania laryngologicznego pod kątem drożności jamy nosowo-
-gardłowej umożliwiającej lub nie oddychanie nosem.

39 t. kaczan, a. regner, Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regu-
lacyjnej według Rodolfo Castillo Moralesa, [w:] Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci 
z zaburzeniami rozwoju, red. l. Sadowska, Wyd. akad. Wych. Fiz., Wrocław 2004, s. 163–200; 
S. masgutowa, a. regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wyd. 
continuo, Wrocław 2009.
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Sposób badania: sprawdzić, czy dziecko potrafi na polecenie słowne 
pokazać spionizowany szeroki język, swobodnie i bez zbytniego napię-
cia domykać wargi (jeśli nie, to wracamy do etapu ii); uwzględnić dane  
z konsultacji laryngologicznej na temat drożności jamy nosowo-gardło-
wej.

Przebieg ćwiczeń:
– demonstracja prawidłowej pozycji języka podczas oddychania fizjo-

logicznego (wykorzystujemy pionizację szerokiego języka oraz domyka-
nie warg);

– demonstracja prawidłowej pozycji spoczynkowej języka (szeroki ję-
zyk w okolicach górnych zębów i dziąseł, bez zbytniego napięcia) i warg 
podczas oddychania fizjologicznego (wargi domknięte, ale bez napięcia);

– ustalenie z dzieckiem i rodzicami sposobu kontroli pozycji języka  
w ciągu dnia. 

IV. nauka prawidłowego połykania.
Zbadanie potencjału, czyli sprawdzenie możliwości uzyskania pio-

nizacji szerokiego języka na polecenie słowne i swobodne ruchy żuchwą 
(obniżanie i podnoszenie żuchwy), a także domykanie warg.

Sposób badania: sprawdzić, czy dziecko potrafi na polecenie słowne 
pokazać spionizowany szeroki język, obniżać i podnosić żuchwę jedno-
cześnie trzymając wzniesiony szeroki język z końcem w okolicach gór-
nych zębów i dziąseł; ustalić czy dziecko w ciągu dnia, chociażby przez 
krótki czas, stara się utrzymywać spionizowany język w jamie ustnej wła-
ściwej (jeśli uzyskanie pionizacji szerokiego języka na polecenie słowne  
i domykanie warg jest nieosiągalne, to wracamy do etapu ii).

Przebieg ćwiczeń:
– demonstracja i wyjaśnienie istoty prawidłowego połykania w do-

stępny dla dziecka i rodziców sposób.
– Przypomnienie ćwiczeń pionizacji szerokiego języka (w szczegól-

ności pionizacji szerokiego języka z oparciem grzbietowej powierzchni 
języka o podniebienie  z końcem ułożonym w okolicach górnych zębów  
i dziąseł) wraz z domykaniem zębów i domykaniem warg.

– Podanie dziecku kawałka łatwo rozpuszczalnego za pomocą śliny 
pokarmu (np. opłatek) i polecenie: „rozpuść opłatek śliną, ale nie połykaj 
go. Ułóż go na środkowej części języka” (dokładnie na środku dorsalnej 
części języka).

– Polecenie: „Przyklej szeroki język w okolicę górnych zębów i dzią-
seł” (wraz z oparciem grzbietowej powierzchni języka o podniebienie, 
dociskając jednocześnie boczne brzegi języka do górnego łuku zębowego  
bez zbytniego napięcia40.
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– Polecenie: „zamknij zęby, jednocześnie trzymając przyklejony sze-
roki język w górze”.

– Polecenie: „Przełknij, trzymając szeroki język w górze”. logopeda 
kontroluje ułożenie  języka i warg  (patrz badanie połykania).

– omówienie sposobu wykonania ćwiczenia i występujących trudno-
ści w kontekście prawidłowego ułożenia języka przy połykaniu.

Utrzymanie szerokiego języka w jamie ustnej właściwej podczas po-
łykania może być trudne. dlatego można zastosować kontrolę pozycji ję-
zyka przez przytrzymanie przedniej części języka ukośnie ułożoną szpa-
tułką, wykorzystując wyćwiczoną pozycję szerokiego przyklejonego do 
okolicy górnych dziąseł języka. Uzyskujemy w ten sposób kontrolę pozy-
cji języka, a dziecku zapewniamy realną pomoc. Sekwencja pracy będzie 
w tym przypadku następująca: rozpuszczenie opłatka, ułożenie rozpusz-
czonego pokarmu na środkowej części języka, przyklejenie (na polecenie 
słowne) szerokiego języka w okolicę górnych zębów i dziąseł, ukośne 
ułożenie szpatułki w taki sposób, aby przyciskać przednią część języka, 
domknięcie zębów i warg, przełknięcie. jeszcze innym sposobem pomocy 
może być  przytrzymywanie szerokim spionizowanym językiem rodzyn-
ka ułożonego około 1 centymetra za zębami górnymi siecznymi w trakcie 
połykania41.

V. etap ćwiczeniowy. 
– Ćwiczenia połykania z wykorzystaniem rozpuszczonego za pomo-

cą śliny opłatka. niektórzy zalecają ćwiczenia połykania z wykorzysta-
niem śliny lub płynu. trudno jest jednak podczas ćwiczeń „wyproduko-
wać” na polecenie słowne dużą ilość śliny. zadanie staje się łatwiejsze, 
jeśli podamy pacjentowi łatwo rozpuszczalny pokarm (wydzielanie śliny 
staje się wtedy naturalne), który po rozmieszaniu ze śliną staje się papką, 
gęstym płynem. z kolei używanie w początkowym etapie nauki połyka-
nia (a potem ćwiczeń) płynu może być trudne ze względu na konieczny 
czas potrzebny do odpowiedniego ułożenia języka (płyn może po prostu 
wypływać z jamy ustnej). Używanie rozpuszczonego opłatka umieszczo-
nego na dorsalnej, środkowej części języka znacznie to zadanie ułatwia. 
koniecznie należy ustalić z dzieckiem okoliczności ćwiczeń wykonywa-
nych w domu z rodzicami (liczba ćwiczeń, rodzaj pokarmu, czas ćwiczeń).

41 i. karłowska, Ćwiczenia mięśniowe, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. i. karłow-
ska, PzWl, Warszawa 2008, s. 322. autorka zaleca także przytrzymywanie gumki regu-
lacyjnej 1 centymetr za zębami siecznymi przyśrodkowymi i następnie połykanie śliny. 
z moich doświadczeń wynika, że lepiej wykorzystać kawałek pokarmu (np. rodzynkę,  
o której pisze i. karłowska, opłatek itp.), gdyż dziecko może je po zakończeniu ćwiczenia 
po prostu zjeść).
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– Ćwiczenia połykania z wykorzystaniem rozpuszczania ułożonego 
około 1 centymetra za górnymi zębami siecznymi kwaśnego „tik-taka”; 
szeroki język przytrzymuje cukierek, a kwaśny odczyn rozpuszczającego 
się cukierka powoduje zbieranie się śliny, którą polecamy przełykać, jed-
nocześnie utrzymując cukierek za pomocą szerokiego języka; z początku 
ćwiczenia te wykonujemy pod kontrolą.

– Ćwiczenie połykania pokarmów.

StrateGie UzySkania Pionizacji SzerokieGo języka

jak było powiedziane wyżej, zanim przystąpimy do nauki prawidło-
wego połykania i likwidacji towarzyszącego mu często oddychania przez 
usta, podczas którego obserwuje się obniżenie napięcia mięśni języka  
i mięśnia okrężnego ust, konieczne jest przeprowadzenie ćwiczeń wyrów-
nujących siłę mięśni42.

jednym z bardziej kluczowych i efektywnych  sposobów uzyskania 
pionizacji szerokiego języka koniecznego w terapii połykania, i nie tylko, 
jest tzw. kląskanie, nazywane także kląskaniem językiem. dzieci chętnie 
kląskają, jednakże odgłos prezentowany podczas tej czynności bywa od-
mienny u różnych osób. Przypomina on naśladowanie jadącego konika, 
którego kopyta wydają charakterystyczne dźwięki.  rozmaity odgłos tej 
czynności występujący u różnych osób wskazuje, że  może on  być efek-
tem pracy różnych części języka, czego dowodem jest nie tylko odmien-
ność obserwowanych  ruchów i pozycji języka podczas tej czynności, ale 
także, co oczywiste, odmienność efektów akustycznych uzyskiwanych 
przez dzieci i dorosłych („konik jedzie po suchej nawierzchni”, „konik 
jedzie po błocie”, „konik jedzie po kamieniach”). a zatem inne, słyszalne 
cechy dźwięku uzyskiwane podczas kląskania  świadczą o różnej struktu-
rze tej czynności oraz o wykorzystaniu różnych części języka w kontakcie 
z różnymi częściami sklepienia jamy ustnej.  W moim rozumieniu każ-
dy rodzaj kląskania jest dobrym ćwiczeniem logopedycznym, ale jedno  
z nich ma znaczenie szczególne, ponieważ język przybiera pozycję sze-
rokiego i spionizowanego języka, podobnego do pozycji przy połykaniu.   
z tego wynika, że logopeda powinien sprawdzać sposób kląskania po-
przez zaglądanie do jamy ustnej, aby uzyskać informację, która część ję-
zyka bierze udział w kląskaniu i jaka część podniebienia. 

istotnym elementem kląskania, które  można wykorzystać  nie tylko 
w terapii połykania, ale także podczas terapii wielu zaburzeń artykulacji, 
jest ułożenie przedniej części języka. Podczas kląskania, o którym mówię, 

42 Pisulska-otremba a., Reedukacja…,  s. 52–55.
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przednia część wzniesionego szerokiego języka   powinna przyjąć pozycję 
poziomą, a apeks powinien być skierowany do wewnętrznej powierzchni 
górnych zębów, przy czym język przyjmuje kształt szeroki. taka werty-
kalna pozycja języka z boku przypomina w kształcie  bumerang lub uło-
żenie głowy kobry43. innymi słowy, chodzi o przyklejenie przedniej czę-
ści szerokiego języka do okolicy górnych zębów i dziąseł lub pionizację 
szerokiego języka z zachowaniem poziomego, horyzontalnego ułożenia 
przedniej części języka. tę pozycję języka można zatem określić jako wer-
tykalno-horyzontalną, ponieważ język się wznosi i jednocześnie przednia 
część języka przyjmuje pozycję do pewnego stopnia poziomą. Symbolicz-
nie przedstawia takie ułożenie rycina 1.

ryc. 1. Symboliczny schemat ukazujący kształt i pozycję spionizowanego szerokiego 
języka w jamie ustnej – pozycja wertykalno-horyzontalna

Źródło: opracowanie własne.

można zatem powiedzieć, że logopedyczne  ćwiczenia tzw. pionizacji 
języka, także podczas kląskania, jakie wykorzystujemy w terapii, powin-
ny zmierzać  nie tylko do jego wzniesienia  w kierunku podniebienia, ale 
także do zachowania szerokiego, rozłożonego kształtu języka. Powoduje 

43 najogólniej mówiąc, chodzi o ruch i pozycję języka uwzględniane  podczas bada-
nia ruchomości tego narządu (próba ii), jakie proponuje B. ostapiuk. autorka tak opisuje 
tę pozycję: „[unoszenie] szerokiego języka za górny łuk zębowy szpatułką, wymuszają-
cą wzniesienie grzbietu języka, przy maksymalnym odwiedzeniu żuchwy” (B. ostapiuk, 
Logopedyczna ocena ruchomości języka, [w:] Logopedia. Teoria i praktyka, red. m. młynarska, 
t. Smereka, Podypl. Studium logoped. Uniw. Wrocł., agencja Wyd. A linea, Wrocław 2005, 
s. 304–305). zwróćmy jednak uwagę, że, w porównaniu z proponowaną przez autorkę 
próbą, podczas połykania język jest przesunięty nieznacznie w tył. Porównanie opisanego 
ruchu i pozycji języka do ułożenia głowy kobry jest pomysłem B. ostapiuk.
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to konieczność ćwiczeń mających na celu uzyskanie podczas pionizacji 
języka zwiększania jego wymiaru poprzecznego, a nie długości. 

W swojej praktyce logopedycznej wykorzystuję trzy strategie prowa-
dzące do uzyskania kląskania, o jakim była mowa wyżej, a mianowicie:

– „kobra wychodzi zza płotka”: układanie szerokiego języka na szpa-
tułce ułożonej pod górnymi zębami (metodyka: układamy szpatułkę pod 
górnymi zębami – szersza część szpatułki jest ułożona równolegle do dna 
jamy ustnej, następnie prosimy dziecko, aby położyło język na szpatułce, 
język przyciskamy szpatułką do okolicy górnych zębów i dziąseł)44; na-
stępnie prosimy dziecko o przyklejanie języka do podniebienia, a dalej  
kląskanie;

– „kobra stoi sama”: najpierw wykonujemy ćwiczenie „kobra wycho-
dzi zza płotka”; dalej, uprzedzając dziecko, zabieramy szpatułkę i pro-
simy, aby najpierw utrzymało spionizowany szeroki język w tej pozycji,  
a następnie, aby dziecko kląskało; można także pomagać dziecku i doci-
skać język do podniebienia za pomocą palca ułożonego pod językiem;

– „od mlaskania do kląskania”: ułożenie szerokiego języka na war-
dze dolnej i podłożenie pod język szpatułki, następnie zachęcanie dziecka 
do mlaskania w takim układzie języka i szpatułki, przy czym delikatnie 
wznosimy język w kierunku podniebienia.

Poniżej przedstawiam różne sposoby ćwiczeń pionizacji szerokiego 
języka i postępowanie w przypadku trudności (ćwiczenia prowadzimy  
z lekko otwartą jamą ustną w celu wzrokowej kontroli pracy języka):

– próby samodzielnego wznoszenia szerokiego języka w kierunku 
podniebienia twardego po demonstracji logopedy;

– „huśtanie języka” (w przypadku trudności pionizacji szerokiego 
języka w ćwiczeniu poprzednim): unoszenie języka za pomocą szpatułki 
(polecenie: „wysuń swobodnie szeroki język na dolną wargę”; logopeda 
podkłada szpatułkę pod język i unosi go w kierunku przedniej części pod-
niebienia; przybliżony efekt można uzyskać, podkładając dwa małe palce 
pod język i wznosząc go przy ich pomocy w kierunku przedniej części 
podniebienia);

– „kobra wychodzi zza płotka” (ćwiczenie opisane powyżej);
– „kobra sama stoi”: po uzyskaniu „kobry wychodzącej zza płotka” 

zachęcanie do utrzymania pozycji „kobry” bez szpatułki: „zabiorę szpa-
tułkę, a ty spróbuj utrzymać język w takiej samej pozycji”,

– „przyklejanie szerokiego języka”: po uzyskaniu „kobry wychodzą-
cej zza płotka” lub „kobry, która sama stoi” – zachęcanie do „przykleja-

44 Por. próbę ii uwzględnianą podczas badania ruchomości języka, jaką proponuje 
B. ostapiuk (B. ostapiuk, Logopedyczna ocena ruchomości języka…, s. 304–305).
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nia” języka na podniebienie twarde lub delikatne przesuwanie w tył (cze-
go efektem może być kląskanie z szerokim językiem);

– „kląskanie”: po uzyskaniu kląskania z szerokim językiem prowa-
dzenie energicznych i częstych ćwiczeń tej czynności w gabinecie i w cią-
gu dnia (jama ustna lekko rozchylona, aby kontrolować pozycję języka, 
przynajmniej na początku ćwiczeń);

– „przyklejanie szerokiego języka i trzymanie”: przyklejanie szero-
kiego języka z poziomym ułożeniem przedniej części języka do okolicy 
wałka dziąsłowego i utrzymywanie tej pozycji przez kilka sekund;

– „powolne kląskanie”: w przypadku trudności w „przyklejaniu sze-
rokiego języka” można  wykorzystać ćwiczone kląskanie poprzez demon-
strowanie powolnego wykonania tej czynności i zachęcanie do „zatrzy-
mania ruchu języka”  przed wykonaniem „finału” kląskania, który łączy 
się z charakterystycznym dźwiękiem;

– „szeroki język na gumce”: przyklejanie szerokiego języka z po-
ziomym ułożeniem przedniej części języka w okolicach górnych zębów 
i dziąseł oraz naprzemienne obniżanie i podnoszenie żuchwy wraz z do-
mykaniem warg;

– „szorowanie szerokim językiem podniebienia w tył i w przód”: 
przesuwanie szerokiego języka po podniebieniu twardym (w tył i w 
przód) z zachowaniem pozycji szerokiego języka;

– „kołyska, czyli szorowanie szerokim językiem podniebienia w lewo 
i w prawo”: przesuwanie języka po podniebieniu twardym (nieznacznie 
w lewo i w prawo, co wiąże się z dociskaniem brzegów języka do górnego 
łuku zębowego, z lewej i z prawej strony) z zachowaniem spionizowanego 
szerokiego języka;

– „trzymanie opłatka szerokim językiem” przytrzymywanie kawałka 
przyklejonego opłatka lub rodzynka w odległości około 1 centymetra za 
górnymi zębami siecznymi za pomocą spionizowanego szerokiego języka 
(jama ustna lekko rozchylona w celu kontroli pozycji języka);

– „czyszczenie podniebienia”, czyli ściąganie przyklejonego do 
przedniej części podniebienia twardego opłatka za pomocą szerokiego 
spionizowanego języka;

– w przypadku dzieci małych, które nie rozumieją i nie wykonują po-
leceń można stosować terapię regulacyjną według koncepcji c. moralesa; 
zestaw odpowiednich manipulacji i technik masażu logopeda dobiera do 
konkretnego dziecka45. 

45 t. kaczan, a. regner, Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regula-
cyjnej…, s. 163–200; S. masgutowa, a. regner, Rozwój mowy dziecka…
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ProGramoWanie  teraPii Połykania

Przystępując do projektowania  terapii połykania, logopeda powinien 
brać pod uwagę  warunki strukturalne w obrębie narządu żucia oraz mieć 
rozeznanie dotyczące przebiegu rozwoju innych czynności w obrębie 
kompleksu ustno-twarzowego. Podejście kompleksowe w diagnozie i te-
rapii  przyczynia się do właściwego programowania i przebiegu terapii. 
Ułatwia to uwzględnienie w analizie następujących wyników badań:

– analizy danych dotyczących przebiegu dotychczasowego rozwo-
ju psychoruchowego oraz rozwoju czynności związanych z kompleksem 
ustno-twarzowym, w tym czynności pokarmowych i picia,

– analizy wyników badań specjalistycznych, np. badania neurolo-
gicznego, ortodontycznego, pediatrycznego,

– analizy badania warunków strukturalnych w obrębie kompleksu 
ustno-twarzowego.

Połykanie jest czynnością przebiegającą w sposób automatyczny. naj-
częściej nie zdajemy sobie sprawy, w jakiej pozycji znajduje się język. 
dlatego też nie łudźmy się, że można zmienić sposób połykania w ciągu 
kilku tygodni. jak wynika z przedstawionej na wstępie analizy, prawidło-
we  połykanie jest związane z niezwykłą pracą języka. chodzi bowiem  
o jego pionizację z uwzględnieniem szerokości, ale także z uwzględnie-
niem pracy boków języka. Warunkiem skuteczności tej terapii jest pro-
wadzenie stałych i rozłożonych w czasie ćwiczeń, które, jak to widać  
z przedstawionej analizy, są znacznie bardziej skomplikowane niż pioni-
zacja wąskiego języka poza jamą ustną. W przypadku małego i zdrowego 
dziecka rozwojowa transformacja połykania trwa wiele miesięcy. a zatem 
terapia tej czynności nie może odbywać się jako akt jednorazowy. Wyma-
ga bowiem etapu przygotowawczego, a następnie inicjacji nowej czynno-
ści i ćwiczeń.

W przygotowaniu do nauki i treningu połykania wiele czasu należy 
poświęcić na wstępne ćwiczenia usprawniające język w różnych zakre-
sach. Praca języka podczas ustnej fazy połykania polega bowiem nie tylko 
na jego wzniesieniu, ale na sekwencji bardzo skomplikowanych ruchów. 
Badając i ucząc połykania należy koniecznie wykorzystywać prawdziwy 
pokarm, a ćwiczenia  wkomponować w całość kontaktu z dzieckiem.   

zakończenie

logopedyczny wymiar  diagnozy i terapii osób z zaburzeniami czyn-
ności pokarmowych, w tym połykania, wynika z uwzględniania ich roli 
w konstruowaniu przedpola artykulacji, na które składa się między inny-
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mi czuwanie nad prawidłowym  rozwojem różnych czynności kompleksu 
ustno-twarzowego od urodzenia. zwróćmy jednakże uwagę, że etiologia 
obserwowanych tu zaburzeń jest nie tylko różnorodna, ale także skom-
plikowana. dzieje się tak, ponieważ wiele czynników determinuje roz-
wój narządu żucia i mowy, a ich  skomplikowane powiązania i zależności 
mogą w sposób nieprzewidywalny wpływać na przebieg procesów i zja-
wisk zaangażowanych w rozwój kompleksu ustno-twarzowego i mowy. 
koniecznie zatem należy uwzględniać w diagnozie wyniki badań specja-
listycznych.
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