
Lexical-Semantic Exercises for Children with Impaired Hearing 
– Stimulation of Language and Communication in Light 

of Glottodidactic Reflection

Ewa Muzyka-Furtak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Ćwiczenia semantyczno-leksykalne 
dla dzieci z uszkodzonym słuchem 

– stymulowanie rozwoju języka i komunikacji 
w świetle refleksji glottodydaktycznej

ORCID ID: https://orcid.org/0000000343156323

51/22022
ISSN 0459-6935

LOGOPEDIA
255–265

StReSzCzenIe

W artykule poruszony jest problem doboru ćwiczeń leksykalnych dla dzieci z uszkodzonym 
słuchem pod kątem ich trudności z przyswajaniem warstwy znaczeniowej słów oraz w relacji do 
ćwiczeń gramatycznych i ćwiczeń usprawniających komunikację językową. Punktem wyjścia jest 
przyjęcie założenia, że warstwa znaczeniowa słów kształtuje się właściwie i w pełni dopiero w kon-
tekście, w jakim te słowa są używane. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych na gruncie glotto-
dydaktyki oraz z uwzględnieniem prawidłowości rozwojowych, umiejętne połączenie ćwiczeń lek-
sykalno-semantycznych i gramatycznych z ćwiczeniami komunikacyjnymi sprzyja efektywnemu 
uczeniu się leksyki i stanowi bezpośrednie nawiązanie do zasad kształtowania się języka w proce-
sie naturalnego rozwoju. 

Słowa kluczowe: uszkodzenia słuchu, zaburzenia leksykalne, terapia surdologopedyczna, 
programowania języka 

SummaRy

The paper discusses the problem of the selection of lexical exercises for children with impaired 
hearing with regard to their difficulties with the acquisition of the meanings of words and in relation 
to grammatical exercises and exercises enhancing linguistic communication. The starting point is 
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the adoption of the assumption that the semantic level of words develops fully and properly only 
in the context in which the words are used. According to the results of research carried out in the 
field of language acquisition and learning, and taking the developmental regularities into account, 
a skilful combination of lexical-semantic and grammatical exercises with communication exercises 
is conducive to effectively learning the lexis and is a direct reference to the principles of language 
development during the process of natural development. 

Key words: hearing impairments, lexical disorders, surdologopedic therapy, programming 
of language 

ZAłożeniA WsTęPne

Rozwój słownika jest kluczowym aspektem rozwoju językowego. Jest to 
proces złożony, bezpośrednio powiązany z rozwojem poznawczym. Pozostaje 
w ścisłej relacji z poziomem inteligencji. Jednocześnie wpływa na kształtowanie 
się gramatyki. Zasób leksykalny ma również silny związek z rozwojem umiejęt-
ności czytania, zwłaszcza z rozumieniem. nieznajomość słownictwa uniemożli-
wia komunikację językową (por. Haman, Fronczyk, łuniewska 2012).

Dzieci z uszkodzonym słuchem doświadczają szeregu trudności z budo-
waniem zasobu słownikowego, skutkiem których jest pojawienie się ograniczeń  
ilościowych i jakościowych. o specyfice słownika dzieci z uszkodzonym słu-
chem stanowią nie tylko braki w zakresie znajomości leksyki z zasobu podstawo-
wego czy rozbudowanego, czyli tzw. luki leksykalne, ale także problemy z for-
mą opanowywanych słów oraz ich warstwą znaczeniową (Muzyka-Furtak 2012). 
Pytanie stanowiące podstawę prezentowanych tu rozważań wynika z wątpliwo-
ści, w jakim stopniu osiągany poziom kompetencji leksykalnej dzieci i młodzie-
ży z uszkodzeniami słuchu jest wyłącznie warunkowany przyczynowo samym 
ograniczeniem percepcyjnym, a w jakim na jego charakterystykę istotny wpływ 
ma sposób prowadzenia przez logopedę (również rodzica), a potem nauczyciela  
w przedszkolu i szkole pracy nad słownictwem. Terapia logopedyczna wy-
daje się mieć wiele ograniczeń w tym zakresie, o czym świadczyć mogą cho-
ciażby analizy opinii logopedycznych wydawanych dla dzieci z uszkodzeniami  
słuchu (por. np. Muzyka-Furtak 2014). nawet pobieżna ich analiza skłania do za-
stanowienia się nad tym, czy logopedzi już na etapie diagnozowania nie doko-
nują zbyt ogólnej i fragmentarycznej oceny leksyki, ograniczonej do wybiórczo 
wybranych aspektów, często „zapominając” o jej warstwie znaczeniowej. Pod-
kreślenia wymaga fakt, iż zakres proponowanych pomocy dydaktycznych do  
ćwiczeń słownikowych dzieci z różnymi zaburzeniami, w tym zaburzeniami słu-
chu, znacząco się powiększył. są one nie tylko doskonalsze pod względem wi-
zulanym i jakościowym oraz nowoczesne, w rozumieniu: odwołujące się do  
aktualnej wiedzy o sposobie przyswajania słów i ich znaczeń, organizacji słow-
nika umysłowego, jak również wiedzy dotyczącej metodyki pracy nad słownic-
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twem. ich charakterytyka czy też ocena nie stanowią celu prezentowanych tu roz-
ważań. Z całą pewnością jednak spojrzenie z perspektywy doświadczeń glotto-
dydaktyków oraz teorii psycholingwistycznych stwarza możliwość zwiększe-
nia efektywności pracy nad słownikiem na gruncie praktyki surdologopedycznej. 
W opracowaniu zwrócona zostanie uwaga szczególnie na potrzebę łączenia ćwi-
czeń leksykalno-semantycznych z ćwiczeniami gramatycznymi i komunikacyjny-
mi w terapii dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu.

 

ZAsADy nAbyWAniA słóW i icH ZnAcZeń

uzasadnieniem realności przedstawionego w artykule toku myślowego są 
prawidłowości rozwojowe w zakresie kształtowania się słownika udokumento-
wane na gruncie badań psycholingwistycznych. Jeśli chodzi o zasady nabywa-
nia słów i ich znaczeń przez dziecko w okresie kształtowania się mowy, wska-
zuje się wyraźnie na powiązania pomiędzy rozwojem słownika i gramatyki. Jako 
kluczowe dla tego procesu wymienia się dwie zasady i są to – hipoteza zako-
twiczenia składniowego (syntactic bootstarping hypothesis) oraz hipoteza zako-
twiczenia leksykalnego (lexical/semantic bootsratrapping hypothesis). Z jednej 
strony informacje składniowe mają wpływ na proces uczenia się nowych słów 
(syntactic bootstrapping), gdyż pomagają dziecku w rozpoznawaniu pewnych ich 
elementów znaczeniowych (por. m.in. Gleitman 1990; bloom 2007). Z drugiej 
strony – to rozwój leksykalny modeluje proces przyswajania reguł gramatycz-
nych, bo nabywanie zasad gramatycznych jest uwarunkowane przez rozwój słow-
nika (Daile et al. 200). Można tu mówić zatem o obustronnym uwarunkowaniu. 
Wiedza gramatyczna ułatwia kształtowanie się słownika, a rozwój leksykalny 
kształtuje proces przyswajania reguł gramatycznych (Dionne et al. 2003). 

Realność wpływu ćwiczeń gramatycznych na rozwój leksyki weryfikowano 
w badaniach empirycznych dzieci z uszkodzeniami słuchu w odniesieniu do róż-
nych języków (soltanijed et al. 2021). 

charakterystyka reguł przyswajania słów i ich znaczeń jest rozwijana w po-
staci szczegółowo omawianego zestawu reguł, regulujących charakter poznawa-
nej leksyki, a są to: zasada taksonomii (taxonomic assumption) całego obiektu 
(whole-object assumption), wzajemnego wykluczania się znaczeń (mutual exclu-
sivity assumption) (Markamnn 1994) oraz zasada jednego poziomu (single-level 
assumption), zasada nienakładania się (no-overlap assumption) i zasada konwen-
cjonalności (conventionality) (clark 1993).

istnieje jednak również inne uznane stanowisko (bloom 2000, 2001a, 
2001b), wedle którego siły sprawczej rozwoju leksykalnego nie dopatruje się 
we – wrodzonym czy wyuczonym – wyspecjalizowanym mechanizmie odpowie-
dzialnym za przyswajanie słów, lecz w posiadanych zarówno przez dzieci, jak 
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i dorosłych, ogólnych zdolnościach do uczenia i zapamiętywania (general lear-
ning and memory abilities). Źródeł rozwoju leksykalnego doszukiwać się więc 
należałoby raczej w ogólnych zdolnościach poznawczych człowieka (general 
cognitive capacities), a nie w działaniu specjalnych zasad regulujących proces 
uczenia słów. Z tej perspektywy patrząc, dziecko przyswaja słownictwo dzięki 
umiejętności wnioskowania o intencjach innych osób, zdolnościom akwizycji 
pojęć i rozumienia struktur syntaktycznych1. innymi słowy, trzy czynniki są ko-
nieczne i wystarczające dla opanowywania leksyki: 

1. rozumienie zewnętrznego świata (podstawy pojęciowe), 
2. rozumienie intencji innych osób,
3.  wiedza syntaktyczna (składniowe wskazówki dotyczące rozumienia słów  

i ich znaczeń) (bloom, Markson 1998, 67–68). 
uczenie się znaczeń słów warunkują więc określone zdolności, z których 

niektóre są specyficznie językowe i właściwe wyłącznie ludziom, pozostałe wy-
stępują również u innych gatunków. Można ustalić ich hierarchię, co oznacza, 
że przyswajanie słów może być, przynajmniej do pewnego stopnia, osiągnięte 
bez zdolności szybkiego uczenia się ich (fast mapping) i wrażliwości na infor-
macje dostarczane przez składnię (syntactic cues), ale niezbędne jest rozumie-
nie pojęcia referencjalnej intencji (notion of referentaial intent). Zdolność do ro-
zumienia myśli i intencji innych ludzi może więc być motorem napędzającym 
proces uczenia się słów i stanowić katalizator rozwoju językowego (bloom,  
Markson 1998)2.

Przyjęcie tezy o wpływie rozwoju gramatyki wypowiedzi na proces przy-
swajania słów i ich znaczeń, regulacji rozwoju leksykalnego przez zestaw usta-
lonych reguł oraz uznanie wpływu rozwoju poznawczego na zdolność do dyna-
micznego budowania zasobu leksykalnego (również w zakresie następujących 
zmian i specyfiki procesów pamięciowych, por. Dźwierzyńska 2019) sugeruje ko-
nieczność pogłębionego spojrzenia na charakterystykę prowadzonej na tym polu 
terapii surdologopedycznej, a być może nawet nieco bardziej krytyczne jej ujęcie.

1 “i will purpose that children and adults learn the meanings of words through more general 
cognitive capacities. These include a rich system of conceptual representations, the capacity to infer 
the intentions of others, and a sensitivity to syntactic cues to word meaning. but there no such things 
as constraints, assumptions, biases, etc., that are special to the problem of word learning”. (bloom 
2001b, 160).

2 “We suspect that the central capacity underlying word learning is theory of mind […] Word 
learning can be accomplished, at least to a limited extent, without the ability to fast map and without 
sensitivity to syntactic cues. but understanding of the notion of referential intent may be essential 
[…]. The ability to contemplate the thoughts of others may be the engine that drives word learning, 
and the emergence of this capacity may be a catalyst for the ability to learn language, both in normal 
development and in the evolution of the species”. (bloom, Markson 1998, 72–73). 
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ĆWicZeniA leksykAlne W GloTToDyDAkTyce

na przestrzeni lat w glottodydaktyce sposób kształtowania kompetencji lek-
sykalnej przybierał różną postać w zależności od dominującej metody naucza-
nia. Zmiany przebiegały w kierunku od uczenia leksyki w sposób naturalny,  
nieświadomy, poprzez naśladowanie, aż po uczenie świadome i eksplicytne (por. 
komorowska 2011; Targońska 2017). Tym samym przyznano słownictwu należy-
tą wagę w procesie kształtowania się sprawności receptywnych i produktywnych. 
stanowisko to leży u podłoża podejścia komunikacyjnego, powstałego w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, do dziś funkcjonującego jako najbardziej popular-
ne w dydaktyce języków obcych. opiera się ono na przekonaniu, że język jest na-
rzędziem społecznym, służącym porozumiewaniu się. nauczanie zatem nie może 
polegać ani na uczeniu reguł systemowych, ani wzorów zdaniowych, ale ma sta-
nowić próbę naturalnej komunikacji językowej. celem nauczania w podejściu 
komunikacyjnym jest zbudowanie wielostronnej kompetencji komunikacyjnej 
umożliwiającej adekwatną werbalną reakcję, zgodną z wymogami konkretnej sy-
tuacji komunikacyjnej. nie tyle chodzi zatem o przyswojenie umiejętności budo-
wania poprawnych zdań, co o opanowanie umiejętności przekazania określonych 
informacji, wymianę poglądów oraz skuteczność komunikatów językowych (ko-
morowska 2011). Podejście komunikacyjne ze względu na zmniejszenie udzia-
łu ćwiczeń gramatycznych doczekało się krytyki (por. m.in. komorowska 1975). 
obecnie dominuje w nauczaniu języków obcych nauczanie postkomunikacyjne, 
promujące nauczanie metodami bezpośrednimi, ale także świadome nabywanie 
wiedzy językowej (por. izdebska-Długosz 2016).

kiedy patrzy się z perspektywy ewoluowania metod nauczania leksyki, 
powstaje pytanie o przyczyny niższych niż teoretycznie zakłada się osiągnięć 
uczniów w tym zakresie. Przyczyn słabego rozwinięcia kompetencji leksykalnej 
uczących się języków obcych można upatrywać w samych działaniach dydak-
tycznych nauczyciela (Targońska 2017). W odniesieniu do problemów z leksy-
ką dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu powyższą tezę należy również brać 
pod uwagę. Problemy leksykalne uczniów uczących się języków obcych przy-
pominają w dużej mierze trudności dzieci z uszkodzonym słuchem przyswajają-
cych leksykę języka polskiego3. Wśród problemów z przyswajaniem leksyki ob-
cojęzycznej wymienia się (Targońska 2017): mały zasób słów (przyczyna – brak 
eksplicytnej pracy nad słownictwem, koncentracja na rozwijaniu sprawności re-
ceptywnych, brak ćwiczeń zorientowanych na leksykę występującą w danym tek-

3 Porównać w tym miejscu wystarczy szereg publikacji nakierowanych na uczenie Głuchych 
języka polskiego jako obcego i skierowanych w głównej mierze do środowiska tzw. kulturowo nie-
słyszących, określanych jako mniejszość kulturowa i językowa, porównywalna z innymi grupa-
mi cudzoziemców, np. J. kowal, Głusi jako uczący się języka polskiego jako obcego – „Milczący 
cudzoziemcy” – wyzwanie współczesnej glottodydaktyki (2011).
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ście); niską jakość słów (przyczyna – uczenie jednego znaczenia, bez odniesie-
nia do gramatyki i łączliwości leksykalnej); czy słabo rozwinięte słownictwo pro-
duktywne i problemy z przywołaniem właściwego słowa (przyczyna – zbyt mało 
połączeń w leksykonie mentalnym z innymi jednostkami, czyli za mało ćwiczeń 
w analizie formy i treści słów, np. szukaniu podobieństw i różnic pomiędzy wy-
razami, klasyfikowaniu i grupowaniu słów pod różnymi względami, refleksji nad 
danym słowem). Analogie z problemami leksykalnymi dzieci z uszkodzonym słu-
chem są widoczne, choć niewątpliwie nie są to sytuacje w pełni przekładalne.  
Podobnych analiz, zestawiających konkretny problem dziecka niedosłyszącego 
dotyczącego kształtowania się słownika z przyczyną tkwiącą w metodyce naucza-
nia, nie podejmuje się w surdologopedii.

Możliwości wykorzystania osiągnięć glottodydaktyki na gruncie surdolo-
gopedii są jednak z racji istnienia nawet tylko pewnego stopnia podobieństwa  
bardzo obiecujące i mogące znaczącą wzbogacić praktykę terapeutyczną i sku-
teczność pracy w zakresie słownika. 

Zestawiając konkretny rodzaj trudności z przyswajaniem leksyki przez dzie-
ci z uszkodzonym słuchem z jego bezpośrednimi i precyzyjnie określonymi przy-
czynami, można w sposób bardziej precyzyjny spojrzeć na pracę nad słownic-
twem w surdologopedii.

  

PRAkTycZne RoZWiąZAniA

Wykorzystanie w procesie terapii i szerzej: edukacji dzieci głuchych i nie-
dosłyszących rozwiązań proponowanych na gruncie glottodydaktyki stwarza do-
datkową szansę zaprogramowania ćwiczeń leksykalnych o dużym i obiecującym 
potencjale.  

Dla surdologopedii podejście odwołujące się do eksplicytnego nauczania 
słownictwa jest szczególnie pomocne, gdyż kształtowanie podstaw języka bez 
odwołania do wiedzy językowej i w oparciu o kontekst językowy czy sytuacyjny 
byłoby wręcz niemożliwe ze względu na barierę percepcyjną, podobnie zresztą 
jak nauczanie na podstawie samej wiedzy językowej z nadmiernym pomijaniem 
kontekstu użycia języka. 

Zestawienie źródeł trudności uczniów przyswajających obcojęzyczną leksy-
kę i przyczyn problemów leksykalnych dzieci z uszkodzeniami słuchu wydaje się 
być szczególnie pouczające, skłaniające do refleksji i zmiany podejścia w postaci 
prób przyjęcia konkretnych rozwiązań praktycznych (Targońska 2017). 

Propozycje możliwych rozwiązań praktycznych w zakresie programowa-
nia ćwiczeń leksykalnych na terapii surdologopedycznej przedstawiam poniżej. 
Główne założenia, wokół których koncentrują się proponowane rozwiązania,  
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dotyczą: a) sposobu wprowadzania nowej leksyki oraz odpowiednio długiego, 
przebiegającego w oparciu o zróżnicowane ćwiczenia, procesu jej utrwalania, 
b) odwoływania się do relacji paradygmatycznych i syntagmatycznych, jakie two-
rzy dane słowo z innymi oraz c) połączenia ćwiczeń leksykalnych z gramatyczny-
mi oraz ćwiczeniami komunikacyjnymi. oto zestawienie propozycji ćwiczenio-
wych spełniających wskazane warunki.

1.  Ćwiczenia zmierzające do większego skupienia się na formie słów (opie-
rające się na kanale wzrokowym, słuchowym i wzrokowo-słuchowym), 
w tym ćwiczenia słowotwórcze, których istotą jest opieranie się na rela-
cjach formalno-semantycznych. 

obecnie w dydaktyce światowej ważnym podejściem jest focus on form, 
czyli wskazanie na konieczność zajmowania się formami językowymi (gramaty-
ka, leksyka) na lekcji języków obcych (Targońska 2017). W surdologopedii kwe-
stia asocjacji formalnych o różnym podłożu nie wydaje się uwzględniana w zakre-
sie doboru treści, a szczególnie metod pracy nad słownictwem.

2.  Ćwiczenia utrwalające nową leksykę prowadzone w ustalonych w pro-
gramie pracy odstępach czasu. 

Problem w surdologopedii wydaje się dotyczyć samej relacji pomiędzy fazą 
wprowadzania i utrwalania określonej leksyki. „Gdy uczeń nie poświęci danemu 
słowu czasu, nie powtórzy go ponownie później, to słowo to nie wejdzie nawet 
do zasobu słownictwa receptywnego” (Targońska 2017, 7). Pytanie, jakie narzuca 
się w tym momencie, dotyczy faktu utrwalania wprowadzanej leksyki, a konkret-
nie, czy rzeczywiście jest ona na terapii surdologopedycznej realizowana poprzez 
odpowiednie rozłożenie w czasie wraz z zaplanowaniem sposobów weryfikacji  
stopnia zapamiętania wprowadzonego słownictwa. 

3.  Ćwiczenia słów we frazach – w łączliwości z najbardziej typowymi,  
powtarzalnymi syntagmami.

Zwiększenie udziału ćwiczeń wprowadzających całe związki wyrazowe, 
a nie tylko pojedyncze jednostki leksykalne. umożliwia to łączenie ćwiczeń lek-
sykalnych z ćwiczeniami gramatycznymi i komunikacyjnymi, co stwarza szan-
sę osiągnięcia – co nie jest bez znaczenia – szybszej i satysfakcjonującej, bo sku-
teczniejszej, komunikacji. 

4. uczenie całych fraz jako stałych połączeń w języku.
uczenie stałych związków wyrazowych oznacza uświadamianie, że wiele 

z nich w języku jest konwencjonalnie ustalonych i nie wymaga odwołania się do 
kreatywności językowej. „Po opanowaniu bowiem struktur formalnych zdobywa-
nie nowego słownictwa polega już wyłącznie na opanowaniu nie «słówek», ale 
syntagm konwencjonalnych” (szulc 1971, 88).

5. Ćwiczenia w zakresie wieloznaczności słów.
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Poświęcenie wieloznaczności słów należytego miejsca i odpowiedniego cza-
su ułatwia przyswojenie warstwy znaczeniowej słów, sprzyja zapamiętywaniu 
i tworzeniu relacji pomiędzy poznawanymi słowami. 

6.  Zwielokrotnione ćwiczenia w użyciu danego słowa. Wykorzystywanie 
w tym celu ćwiczeń komunikacyjnych. 

Wprowadzanie danego słowa do konkretnych wypowiedzeń, nakierowanych 
na ćwiczenie sprawności społecznej, sytuacyjnej czy sprawności pragmatycz-
nej, ułatwia przyswajanie pełnej warstwy znaczeniowej słowa, sprzyja procesom  
zapamiętywania i zwielokrotnia motywację do przyswajania nowego słownic-
twa. „słowo uaktywniane (najlepiej kilkakrotnie) z leksykonu mentalnego trud-
niej i później ulegnie procesowi zapomnienia” (Targońska 2017, 8).

7.  Wykorzystywanie omawianej/opracowywanej leksyki do ćwiczeń gra-
matycznych.

chodziłoby w tym miejscu o tłumaczenie konkretnych zasad gramatycz-
nych na podstawie  ćwiczonego aktualnie materiału leksykalnego. stwarza to 
szansę wielokrotnego powracania do wprowadzonej leksyki i pozwala wydłu-
żać fazę utrwalania leksyki, wpływając jednocześnie na jakość („głębokość”) jej  
znajomości. 

8.  uczenie słów w relacji z innymi słowami – wprowadzenie nowej lek-
syki poprzez odwoływanie się do innej (również wcześniej wprowadza-
nej) pozostającej w nią z różnych relacjach semantycznych (synonimii,  
antonimii, w relacjach asocjacyjnych, również w znaczeniach metafo-
rycznych, tu: metafory potoczne, związki frazeologiczne).

9.  Zwiększenie udziału ćwiczeń zmuszających do udziału procesów myślo-
wych w stosunku do ćwiczeń sprzyjających automatycznemu wykonywa-
niu polecenia.

Ćwiczenia słownikowe powinny być dostosowane do możliwości i ograni-
czeń dziecka, tzn. niewielkie zawyżenie poziomu ich trudności wydaje się być 
korzystniejsze niż zaniżenie – wywołujące automatyczne wykonywanie zadania. 
„skuteczniejsze dla procesu zapamiętywania leksyki są bowiem takie ćwiczenia, 
które zmuszają uczniów do działań w języku obcym, do zastanowienia się, zapi-
sania lub przekształcenia, czyli ćwiczenia przyczyniające się do głębszego kodo-
wania słów” (Targońska 2017, 9). 

10.   Wprowadzanie nowych słów do tekstów i ich powtarzalne pojawianie 
się w różnych tekstach. 

Wielkość zasobu leksykalnego jest zależna od umiejętności czytania, ale 
swobodne czytanie jest możliwe dzięki znajomości określonej leksyki. Proces 
utrwalania słownictwa w różnych tekstach będzie sprzyjał ich zapamiętywaniu, 
jednak ukierunkowanie na bezpośrednie uczenie słownictwa, tzn. nie przy oka-
zji czytania tekstów, ale poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia skoncentro-
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wane wyłącznie i wprost na wybranej leksyce powinno być priorytetowe (por.  
seretny 2010).

11.   Wykorzystywanie korekty błędów leksykalnych do tłumaczenia ich źró-
deł i nakierowania na właściwe rozumienie słowa.

obserwowana własna kreatywność językowa może być sposobem na uświa-
domienie indywidualnie stosowanych błędnych procedur działań na słowach 
(krakowiak 2006; Muzyka-Furtak 2016).  

12.   Wzbogacenie repertuaru ćwiczeń leksykalnych o ćwiczenia odwołujące 
się do wielu zmysłów i ćwiczenia w większym stopniu angażujące emo-
cjonalnie (strategie zwiększenia pojemności pamięci). 

korzystanie ze strategii pamięciowych proponowanych na gruncie glottody-
daktyki wzbogaci i zwiększy skuteczność ćwiczeń leksykalnych wykonywanych 
na terapii surdologopedycznej, np. wielokrotne powtarzanie słów na różne spo-
soby, wykorzystywanie czynności rysowania i ruchu, polisensorycznego odbioru, 
asocjacji, w tym racjonalnych i nieracjonalnych oraz skojarzeń własnych dziec-
ka, także różnych kontekstów, zabaw, gier językowych i mnemotechnik (Dźwie-
rzyńska 2012, 2019)

PoDsuMoWAnie 

Temat ćwiczeń leksykalnych w surdologopedii wymaga doprecyzowa-
nia. Z powodu ciągłych zmian dominującej charakterystyki zaburzeń mowy 
spowodowanych wadą słuchu wynikających z postępu na gruncie audiologii,  
audioprotetyki i terapii surdologopedycznej (coraz szybsza interwencja audiolo-
giczna i terapeutyczna, doskonalsze i wcześniejsze protezowanie, wyższy poziom 
terapii) – zmienia się model proponowanych działań usprawniających. słownik 
i jego kształtowanie stanowią nadal problem aktualny, mimo że charakter trudno-
ści leksykalnych dzieci z uszkodzonym słuchem obecnie jest w większym stopniu 
spolaryzowany – od zaburzeń ciężkich, z licznymi lukami leksykalnymi i wieloma 
zaburzeniami natury semantycznej, aż po niewielkie trudności leksykalne, które  
można by określić jako minimalne (Muzyka-Furtak 2015). nawet w sytuacji nie-
wielkich zaburzeń leksykalno-semantycznych problemy komunikacyjne mogą 
być tak duże, że utrudniają naukę w szkole, rozumienie czytanych tekstów oraz 
nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych. Tym samym ćwiczenia 
słownikowe powinny być zróżnicowane i ciągle dostosowywane do tych zmie-
niających się ograniczeń i potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi uszkodzeniami 
słuchu. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć z obszaru glottodydaktyki wy-
daje się być tu szczególnie pomocne (por. m.in. Targońska 2017). uczenie lek-
syki w kontekście, a nie w izolacji, stanowi postulat promowany na gruncie na-
uczania języków obcych. Praca nad słownictwem nie może zatem kończyć się na  
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fazie wprowadzania i semantyzacji. Równie ważna jest faza ćwiczeń i faza uży-
cia. oznacza to umiejętne zaplanowanie i konsekwentne prowadzenia w praktyce 
surdologopedycznej ćwiczeń komunikacyjnych, w których uczący się jest zmu-
szany do ciągłego wykorzystania nowo poznanego słownictwa w komunikacji. 
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