
BADANIE LOGOPEDYCZNE NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA 

 

Do postawienia diagnozy logopedycznej i ustalenia dalszej terapii dziecka potrzeba 

przeprowadzić: 

 

 

 

Ocenę budowy anatomicznej obszaru ustno-twarzowego 

 

Logopeda sprawdza, czy nie występują żadne anomalie w budowie twarzy, bądź jamy ustnej, 

które mogłyby wpływać na funkcje oddechowe, pokarmowe, a w dalszej kolejności także 

na rozwój mowy (m.in. długość wędzidełka językowego, budowa warg, podniebienia). 

 

Ocenę napięcia mięśniowego oraz symetrii. 

 

Obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe utrudnia dziecku prawidłowe ruchy 

oraz wykonywanie podstawowych czynności, jak zwieranie warg, pobieranie pokarmu, 

połykanie, ruchy języka, a nawet prawidłowe oddychanie. Takie same trudności napotkamy w 

przypadku zaburzonej symetrii. 

 

Ocenę odruchów ze strefy ustno-twarzowej 

 

Opóźnienia mowy mogą wiązać się z brakiem systemów koordynacji między zmysłami 

(np. oko-ucho, oko-język). Przyczyną mogą być zaburzone odruchy niemowlęce ze strefy 

ustno-twarzowej, które blokują mięśnie oraz właściwą pracę twarzy (Masgutowa 2004). 

 

Podstawowe badanie logopedyczne noworodka rozpoczyna się często od sprawdzenia 

odruchów ze strefy ustno-twarzowej. Kontroli poddawane jest występowanie odruchu 

w odpowiednim czasie oraz sposób jego realizacji przez dziecko. Logopeda bada odruchy 

istotne m.in. dla rozwoju mowy (ssania, połykania, zwracania, kąsania, żucia, odruch 

żuchwowy, wysuwania języka, otwierania ust, szukania, akustyczno-twarzowy, optyczno-

twarzowy). 

 

Odruchy są bezwarunkowymi reakcjami na bodziec, które zapewniają prawidłowe 

funkcjonowanie dziecka. Dzięki nim noworodek już od momentu przyjścia na świat 

wyposażony jest w pewien zestaw „umiejętności”, których przecież nikt go nie uczył. Potrafi 

objąć wargami pierś matki, docisnąć językiem do podniebienia brodawkę i pobierać pokarm. 

Potrafi także połknąć pokarm oraz obronić się przed zadławieniem. Jest w stanie zwrócić 

głowę w kierunku bodźca, wysuwać język z ust, czy odruchowo reagować na bodziec 

dźwiękowy i wzrokowy (mrużenie oczu, mruganie). Każdy z odruchów powinien 

występować w odpowiednim czasie i wraz z dojrzewaniem układu nerwowego wygasać 

lub być zastępowany przez odpowiednią, bardziej dojrzałą funkcję. 

 

Ocenę sposobu pobierania pokarmu oraz koordynację ssania, połykania i oddychania 

 

Istotne jest, czy dziecko najada się w czasie karmienia, czy odpowiednio dociska brodawkę 

językiem do podniebienia, czy obejmuje pierś wargami, czy pokarm się nie przelewa oraz czy 

dziecko nie zachłystuje się w czasie jedzenia. Logopeda kontroluje także koordynację ssania, 

połykania i oddychania, co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie dziecka. 

 



Ocenę sposobu oddychania 

 

Sprawdzenie w jaki sposób dziecko oddycha w czasie karmienia, a także w spoczynku. 

 

Ocenę wrażliwości twarzy na dotyk 

 

Logopeda delikatnie gładzi twarz dziecka dłonią, aby sprawdzić jego reakcję na dotyk. 

Bardziej podatne na nadwrażliwość dotykową są dzieci, które przyszły na świat za pomocą 

cięcia cesarskiego. 

 

Ocenę reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe 

 

Ocenia się m.in. czy dziecko prawidłowo reaguje na bodźce słuchowe (głos, muzykę, hałas, 

inne dźwięki), czy potrafi skoncentrować wzrok na przedmiocie lub osobie, czy podejmuje 

próby nawiązania kontaktu (nawet niewerbalne) itp. 

 

Ocenę rozwoju funkcji przedjęzykowych, głużenia i gaworzenia. 

 

Pojawienie się w odpowiednim czasie reakcji dziecka na bodźce dźwiękowe, podejmowanie 

próby komunikacji poprzez krzyk i płacz. W dalszym okresie pojawienie się głużenia, 

czy gaworzenia samonaśladowczego, a w konsekwencji mowy. 

 

 

 

Aby prawidłowo postawić diagnozę, logopeda poza zbadaniem dziecka, potrzebuje także 

informacji dotyczących przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego i postnatalnego 

(po narodzinach). W tym celu przeprowadza wywiad z rodzicem lub opiekunem dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODRUCHY USTNO-TWARZOWE 

 

Dziecko rodzi się wyposażone w odruchy, które zapewniają prawidłowy rozwój. Ich obecność 

oraz odpowiednie funkcjonowanie wpływa na kształtowanie się języka, napięcie mięśniowe 

w obrębie narządu mowy i kompleksu ustno-twarzowego oraz funkcji pokarmowych. 

 

Do prawidłowego rozwoju potrzebne nam są wszystkie. Zapewniają przeżycie oraz stanowią 

bazę do nabywania umiejętności. Dla przykładu umiejętność żucia kształtuje się na bazie 

odruchu żucia. Jeżeli u dziecka między 4. a 7. miesiącem życia nie pojawi się odruch 

to będzie miało duże trudności z przyjmowaniem pokarmów stałych i transportem pokarmu 

na języku. Niektóre z nich, np. odruch połykania, czy wymiotny, obecne są całe życie. Inne, 

jak choćby odruch ssania, powinny w odpowiednim czasie ulec zintegrowaniu, gdyż obecne 

zbyt długo utrudniają, a czasem uniemożliwiają prawidłowy rozwój funkcji pokarmowych.           

Z drugiej strony, gdy dziecko rodzi się bez odruchu ssania lub jest on słaby ma trudności 

z przyjmowaniem pokarmu i zwykle jest wtedy karmione sondą. 

 

Jakiekolwiek nieprawidłowości w sferze odruchów ustno-twarzowych wpływają na rozwój 

dziecka. U dzieci, zwłaszcza niemowląt z problemami rozwojowymi obserwuje się 

nieprawidłowe reakcje oraz odruchy twarzy. To ważne, aby w takim przypadku dziecku 

pomóc, ponieważ jest to możliwe. Do pracy na odruchach ustno-twarzowych wykorzystujemy 

Integrację Odruchów Twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej. 

 

Dzieci, u których obserwuje się nieprawidłowości: w rozwoju motorycznym, ssania, 

połykania, oddychania, powinny być jak najszybciej diagnozowane logopedycznie i poddane 

terapii od momentu wykrycia problemu. 
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