
Gdy dziecko słyszy, a nie słucha...,
 Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CPAD)

       Słuch  jest  jednym  z  podstawowych  zmysłów  człowieka,  jego  sprawne

funkcjonowanie  warunkuje  prawidłowy  rozwój  komunikacji,  a  co  za  tym  idzie

nabywanie takich umiejętności jak: zdobywanie wiedzy o otaczającym nas świecie,

nawiązywanie  kontaktów  z  innymi  ludźmi,  wyrażanie  własnych  potrzeb,  wymianę

informacji.   Głównym  narzędziem  do  odbioru  bodźców  dźwiękowych  jest  ucho.

Czasami  zdarza  się,   że  mimo  prawidłowego  odbioru  dźwięków  informacja,  która

dociera do mózgu jest  zniekształcona. W takiej sytuacji można powiedzieć ze mamy

dobry słuch,                                        a funkcjonujemy jak osoba z niedosłuchem, aby

lepiej zrozumieć to zjawisko należy wyjaśnić czym różni się słyszenie od słuchania.

SŁYSZENIE (ucho) jest prostym pasywnym  odbiorem dźwięków  niewymagającym

świadomego  zaangażowania  i  zależy  od  stanu  komórek  słuchowych  w  uchu

wewnętrznym oraz nerwu słuchowego.

SŁUCHANIE (mózg)  jest  procesem aktywnym polegającym na zamianie  sygnałów

akustycznych  w  impulsy  nerwowe,  a  następnie  ich  przyswojeniu  i  odpowiednim

przefiltrowaniu w ośrodkowy układzie nerwowym.

      Słuchanie jest zdolnością, która pod wpływem różnych czynników biologicznych

lub społecznych może ulec zaburzeniom lub zostać utracona, mówimy wtedy o:

Centralnych  Zaburzeniach  Przetwarzania  Słuchowego (CAPD  Central

Auditory Processing Disorders ) definiowanych jako zespół objawów, wynikających z

zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie

centralnego  układu  nerwowego,  mówiąc  prościej  dziecko  słyszy  i  podstawowe



badania słuchu nie wykazują problemów, lecz nie słucha i funkcjonuje jak dziecko z

niedosłuchem.

       CAPD ujawniają się najczęściej w przedszkolu i w pierwszych klasach szkoły

podstawowej,  ale  możemy  już  wcześniej  zaobserwować  u  dziecka  pewne

niepokojące objawy takie jak:

➢ utrzymujące się długo wady wymowy;

➢ nadwrażliwość na niektóre dźwięki prowadząca do problemów z rozumieniem

mowy i poleceń w hałasie;

➢ problemy  z  uczeniem  się  piosenek,  nauką  alfabetu,  nazw  miesięcy,  słabe

zdolności muzyczne;

➢ krótka zdolność  koncentracji i utrzymania uwagi nad wykonywanym zadaniem;

➢ problemy z wykonywaniem  i rozumieniem poleceń;

➢ mylenie głosek, wyrazów, problemy z głoskowaniem i sylabizowaniem.

Oczywiście nie wszystkie wyżej  wymienione objawy występują u dziecka z CAPD,

czasami  dominuje  tylko jeden objaw.  Na szczęście proces słuchania kształtuje  się

przez  cały  okres  życia  i  utracone  lub  zaburzone  funkcję  można  przywrócić  lub

polepszyć poprzez odpowiednio dobrany trening. Wśród najbardziej znanych poleca

się trening metodą Tomatisa, metodą Johansena,  czy metodą Warnkego. Również w

najbliższym środowisku rodzic lub nauczyciel/terapeuta może pomóc dziecku stosując

się do następujących wskazówek:

Jak można pomóc dziecku z CPAD?

➢ w miarę możliwości redukuj wszelkie szumy i hałasy;

➢ proś by patrzyło na ciebie gdy do niego mówisz;

➢ używaj prostych sformułowań i poleceń;

➢ mów wolnym tempem i spokojnie;

➢ dbaj o odpowiednią ilość snu;

➢ pomóż w zorganizowaniu uporządkowanego miejsca pracy, zabawy;

➢ zapewnij spokojne miejsce do nauki.

      Rozwój językowy u dziecka przebiega przed nabyciem umiejętności mowy, warto

więc  zadbać  o  jak  najwcześniejszą  stymulację  układu  słuchowego,  zmniejsza  to



ryzyko późniejszych problemów. Zabawy rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka

przygotowują go do właściwej percepcji dźwięków mowy.

OTO KILKA  PROPOZYCJI ZABAW

1. Reagowanie na dźwięki.

 Obserwujemy czy dziecko reaguje,  to znaczy ożywia się  lub odwraca głowę

w kierunku dźwięków występujących w  jego otoczeniu, np.: dzwonek telefonu,

szum odkurzacza, pralkę, pukanie do drzwi, pokazujemy dziecku  przedmioty

wydające dźwięk.    

3. Zabawa „Rozpoznaj dźwięk”.

 Wykorzystujemy przedmioty  codziennego użytku wydające różne dźwięki np.:

klucze, monety, sztućce, gazety, czajnik, pudełko z kaszą, butelkę z wodą, itp.,

albo instrumenty muzyczne, np.: cymbałki, bębenek, grzechotkę. Prezentujemy

dźwięki przedmiotów  lub instrumentów, dziecko słucha następnie odwraca się

i  odgaduje jeśli  nie pamięta nazwy to może wskazać słyszany przedmiot lub

instrument.

 Odgadywanie  i  identyfikowanie  różnych  odgłosów  zwierząt  oraz  dźwięków

otoczenia.  Włączamy nagranie  i  prezentujemy plansze z  obrazkami,  dziecko

słucha i wskazuje właściwy obrazek.

4. Różnicowanie dźwięków.

 Wykorzystując  przedmioty  codziennego  użytku  np.:

pokrywkę  od  garnka,  drewniany  tłuczek,  lub

instrumenty  np.:  cymbałki,  ksylofon,  pianino.

Prezentujemy dziecku dźwięk i zadajemy pytania, na

które dziecko próbuje odpowiedzieć: 

Czy to był dźwięk głośny – czy dźwięk cichy?

Czy było dużo dźwięków – czy mało dźwięków?

Czy słyszysz dźwięk długi – czy dźwięk krótki?



Czy to był dźwięk wysoki („cienki”) – czy dźwięk niski („gruby”)?

Przed rozpoczęciem zabawy prezentujemy w/w dźwięki i wyjaśniamy pojęcia: 

głośny  – cichy, długi – krótki, (…).

5. Wystukiwanie rytmów.

 Wykorzystując  np.:  bębenek  wystukujemy  rytm,  który  dziecko  próbuje

powtórzyć,  np.: głośny, cichy, cichy - głośny, cichy- cichy, (…).

6. Lokalizowanie źródła dźwięku.

 Zabawa:  „Szukamy  dźwięku”  –  dziecko  słucha  ukrytego  przedmiotu,  który

wydaje dźwięk, np. budzik, telefon i próbuje go odnaleźć.

7. Identyfikacja dźwięku.

 Zabawa  polega  na  rozpoznaniu  odgłosów  np.:  dochodzących  z  łazienki

(w łazience słyszę szum wody, suszarkę do włosów, pralkę , itp.).

8. Uważne słuchanie.

 Dziecko słuchając melodii odgaduje znaną piosenkę, liczy wystukane dźwięki na

bębenku.

9. Rozpoznajemy głos ludzkiej mowy.

 Dziecko  z  zamkniętymi  oczami  odgaduje,  czyj  głos  słyszy.  Można  utrudnić

zgadywanie i zmieniać barwę i natężenie głosu,

 Rozpoznawanie głosów: kobiety,  mężczyzny,  dziecka -  dziecko zamyka oczy

i słucha nagranych głosów. Następnie pytamy: Czy to był głos pani, pana, czy

dziecka? 

10. Uważne słuchanie i rozumienie mowy.

 Powtarzanie  słów  przy  dźwiękach  zakłócających:  przy  otwartym  oknie

z  odgłosami  otoczenia,  przy  muzyce,  przy  nagranej  rozmowie,  w  ciszy.  W

trakcie  zabawy  dziecko  zamyka  oczy  i  wypowiadamy  słowa,   które  dziecko

powtarza.  Pytamy  dziecko,  w  jakiej  sytuacji

rozumienie słów było najłatwiejsze?

 Zabawa „Głuchy  telefon”  –   Uczestnicy  zabawy

siedzą w kręgu, osoba, która rozpoczyna zabawę

mówi  wymyślone  słowo  lub  zdanie  do  lewego

ucha  siedzącej  obok  osoby  –  ostatnia  osoba



wypowiada  na  głos  „przekazywane”  słowo.  Następnie  „rundka”  przebiega  w

stronę prawego ucha każdej osoby.

11.  Rozpoznawanie natężenia głosu:  szeptu,  głośnego mówienia,  naturalnego

mówienia.

 Prezentujemy:

szept np. „Lubię spać.”

głośne mówienie np. „Chodźmy spać!”

naturalne (umiarkowane natężenie głosu) np. „Widzę że spisz”.

Dziecko słucha i określa, czy słyszało np. szept, (…).

POWODZENIA I MIŁEJ ZABAWY!

Opracowała:  Sabina Smutrykowska
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