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Związek praksji oralnych z rozwojem mowy
Jolanta Kazanowska neurologoped.a, terapeutą integrącji sensorycznej, członek PSTIS i PZL

Pojęcie praksji, a częściej dysprakji moźna coraz częściej znaleźć w publikacjach' Dobrze, że problen który dotycz1l około
60/o dzieci jest zauważgny i podejmuje się próby jego rozwięzanią. Tetmin prckja odnosi się ajczęściej rlo notoryki dużej,
Dość często zaburzeflio prąksji dotyczq także sfery oralnej i majq wplyw na rozwój łnon,|' Trudności zptauidłową artykulacją
majq różnorodne przyczyny, ale jednq z nich może być dyspraksja.

Na Początku zapoznajmy się z samym pojęciem praks.ji.

''Praksja - zdolność planowania ruchów; umiejętność \Myobla-
żenia sobie, co i w jaki sposób należy zrobić' by wykonać nowe
dla siebie zadanie'] (Maas, s.173). Dalsza część definicji mówi
o trm, że z Plaksią mamy do cz1nienia jedynie w Początko\Ą/ej
fazie procesu zdoby.wania nowej umiejętności ruchowej, po

iei wieloklotn}'rn Powtórzeniu czynność stanie się nawykiem.
,'Praksja oralna ' zdolność wykon1'wania celowych ruchów na-
rządów arĘkulaclnych1 (Surowaniec, s.163). Artykulacja jest
najwyższą formą ruchu. Dźwięki mowy powstają dzięki skoor-
dynowanym z oddechem ruchom warg, .języka, podniebienia,
krtani. jednym z gwalantów prawidłowej artykulacii j€st nie
tylko dobra praksja, również dobla kinestezja artykulacyjna.
,.Kinestezja artykulacyjna. kinestezja molrry - czucie pozycii
i ruchów narządów mowy względem siebie, właściwych po-
szczególnym głoskomi (Skorek, s.85). Jeśli dziecko nie potra-
fi wykonać Ęch drobnych celowych ruchów, nie czuje w jaki
sposób ułożyć wargi i języh będziemy zawsze sĘszeć niepra-
widłową arĘkulację, ponieważ altykulacja iest bardzo z|oi:o-
nym ploceseml następujących po sobie w określonej kolejności
drobnych ruchów.

Symptomy zaburzeń praksji oralnych
i sposób ich badania

Z kilkuletnich doświadczeń w mojej pracy w1mka żrc dzie-
ci z nieprawidłową artykulacią mają także zaburzenia integla-
cji sensorycznej. Terapia logopedyczna iest wówczas znacznie
efektywniejsza, jeśli dziecko jednocześnie iest Poddawane te-
Iapii integlacji sensolycznej. Niektóre dzieci z zablrrzeniami
sensoryczn1mi nie wykazują ogólnie zaburzeń praks,ji, można

jednak stwierdzić u nich zaburzenia praksji oralnych. Dla bar-
dziej szczegółowego zdiagnozowania tego problemu, zachęcam
telapeutów do wykonania większej ilości prób podczas obser-
wacji klinicznei. Oto przykłady z Karty Badania Motolyki AI-
tykulacinej (Rodak, s.43):
. obliz)'wanie warg przy szeroko otwartych ustach,
o unoszenie języka do podniebienia,
. oblizywanie językiem zębów,
. kląskanie'
. \ĄYpychanie policzków językiem,
o przesuwanie na boki zamknięĘch warg'
o nadymanie policzków,
o przepychanie powietŹa \^r'e\Mnątrz jamy ustnej'
o p\'rrne Wysuwanie i chowanie języka do wnętrza jamy ust-

ner.
W tlakcie przeprowadzania całej diagnozy, a szczegóInie

powyi:szych plób staramy się zaobserwować najbardziej wi-
doczne objawy zaburzeń praksji oralnych:
. tludności z precyĄnym powtórzeniem ruchów warg i ję-

zvKa.
. wykonanię innego - czasami podobnego ruchu
. trykonanie prawidłowego ruchu dopiero po kilku próbach

|ednym z objawów, które mogą świadczyć tabe o zaburze-
niach praksji oralnych,jest, użię tu populalnego okeślenia
rodziców - mówienie przez dziecko ,'po swojemu'l Niektóre
dzieci potrafrą wyartykułować wiele głosek a nawet prawidło'
wo brzmiących sylab w izolacji, jednak z tych cząs&owych
dźwięków nie powstają prawidłowo brz mlące uryrazy i zd'ania'
Ponieważ objaw ten występuje również Przy innych zaburze-
niach, warto w takiej sytuacj1 Zasięgnąć porady logopedy.



Ssanie' odgryzanie' żucie i połykanie - ważne funkcje

Narządy arĘkulacl ne służą człowiekowi w pierwszej kolej -
ności do przfmowania pokarmów, ich drugą nie mniej ważną
funlrcią jest umożliwienie człowiekowi artykułowania dźwię-
kóq okeś|ając prościej - q'rn sam)'m mówimy cz}.rn iemy.
Rodzaj i sposób spoż1.wania pokarmów koreluje z anatomią i
fizjologią. Najlepszymi ćwiczeniami praksji oralnei i kinestezji
altyku]acinej jest Prawidłowy sposób spoż1.wania pokarmów
dostosowany do wieku dziecka, pocą'rra'jąc od karmienia pier-
sią, PoPrzez coraz bardziej urozmaiconą pod v/zględem struk-
tury i fakury dietę, zapewniającą prawidłową integrację odru-
chów w obrębie aparatu altykulacinego.

Przy ssaniu Piersi łvargi szczelnie obejmują brodawkę' ję-
zyk jest cofnięĘ' unosi się jego tylna część do podniebienia
miękkiego. Dziecko obniża żuchwę i cofa ją, Po czym Podnosi i
wysuwa ku przodowi. Pokarm z piersi jest wydobywany i prze-
suwany za Pomocą ruchów ssących i żujących. Natomiast przy
karmieniu sztucznym, język jest Płaski, nie pracuie je9o cz!-
bek, pracuje natomiast żuchwa, która wyciska mleko ze srnocz-
ka. w tlakcie karmienia piersią dziecko oddycha prawidłowo
Pr?śz rrcs' poniewaiL języczek podniebienny zamyka przejście
do dróg oddechowych, natomiast w trakcie kalmienia szfucz-
nego, maleństwo musi przerwać ssanie, aĘ nabrać powietrza,
podniebienie miękkie wraz z języczkiem opada, dziecko musi
oddychać przez usta i PrzYzw.yczaja się do takiego sposobu
oddychania. Niemowlę karmione sztucznie ma bardziei wiot-
ki płasko ułożony )ęzyk i wiotkie wargi, oraz słabo rozwinięte
mięśnie odpowiadające za pracę podniebienia miękkiego. Kar-
mienie Piersią wpti.wa takźe na prawidłowy wzrost żuchwy.
Jednak przedłużający się odruch ssania nie tylko oPóźnia roz-
wój mowy i wpĘlrra negatywnie na rozwój emocjonalny, ale nie
pozwala na prawidłowe rozwijanie kolejnych odruchów. Nale-
ży pamiętać, że smoczek, karmienie buteĘ i picie z tak zwane-
go kubka-niekapka bardzo negaĘwnie wpĘ.wa na sprawność
aParatu artykulacinego poPrzez przedfużanie wystęPowania
odruchu ssalia. Pojawianie się odruchu żucia moze nastąpić
już w 4 m.ż. d-la dalszego prawidłowego rozwoju powinien po-
jawić się w 7 m.i:. wtaz z wptowadzaniem stĄch pokarmów,
iego Pojawienie się jest uwarunkowane wycofaniem odruchu
Ęsania. Pierwsze ząbki u dziecka pojawiają się około 6 m'ż. i
te minione sześć miesięcy to czas karmienia piersią, minimal-
ny wymagany dla prawidłowego rozwoju dziecka. Teraz powoli
wzbogacamy dietę i powoli przechodzimy z soków, przeciera-
nych zupek do coraz mniej rozdrobnionych pokarmów Natura
sama daje nam znaki, wszystko ma swój czas i cel. Starsze dzieci
powinny spoĄ,.wać surowe warzywal skórki od chleba, odgry-
zać i żuć stałe pokarmy Moja praktyka potwierdza, że to co nie
zostało wyć$'iczone dzięki prawidłowej diecie, trzeba w póź-
niejszym czasie wyćwiczyć żmudną pracq PoPrzez ćwiczenia
aParatu arqrkulacinego. Kolejny powód zaburzeń praksji oral.
nych, to przetrwałe niemowlęce poĘkanie. Przy prawidłowym
sposobie poĘkania wargi są złączole, czubek języka dotyka
mieisca na styku górnych siekaczy i dziąsła, część grńietowa
języka przepycha poĘkaną treść w kierunku gardła. Poprośmy
aĘ dziecko złączyło zęby, rozwarło usta w szerokim uśmiechu
i połknęło ślinę, dla pewności możemy lekko dotknąć palcem
krtań dziecka, która poruszy się w trakcie poĘkania. Dziec-
ko z przetTwał}Tn niemowlęcym Połykaniem zamknie usta i
poruszy nirni, jeśli będzie chciało bardzo dokładnie wykonać
Polecenie utrł'na otwańe usta' ale zobaczymy język naciska.
iący mocno na zęĘ ewentualnie połknięcie nie wystąPi' Przy

poĘkaniu niemowlęcym jęryk płasko porusza się po dnie jamy
ustnej, wsuwaiąc się często między siekacze. Tatie poĘkanie,
bez pionizacji jęZ,*a wpłrwa negatywlie na artykulacię i może
powodować wady zgr1zu. Prawidłowy sposób poĘkania powi-
nien pojawić się jeszcze przed w1'rnianą mlecznych zębów na
stałe. Wiele wskazówek diagnostycznych otrrymamY pytając
rodziców o dotychczasowy przebieg rozwoju Ęch funkcji, ich
niewystępor'vanie lub zakłócenia.

Sposoby postępowania.

Dla właściwej praksji ora]nej i kinestezji artykulacinei Po-
trzeba wielu ćwiczeń, do kórych mamy okazję zarówno pod-
czas terapii integracii sensorycznej, w domu podczas codzien-
nych zabaw i czynności a także podczas spożywania posiłków.
Cwiczenia są potrzebne, aby niższe poziomy naszego mózgu
pomogĘ tyzszym, korow1tn nauczyć się pĘności wykony-
wanych ruchów, aby te ruchy zutomatyzowaĘ się. W przypad-
ku dzieci mających szczególne trudności zalecam uwrażliwia.
nie miejsc sfery oralnej. Narzędzia posiadane przez logopedów
w gabinetach (np. wibrator logopedyczny, szczoteczki do masa-
żu) nie są konieczne, możemy posłużyć się szpatułką lekarską,
końcówką trzonka o dłyzeczls, aw przypadku rodziców - umy-
tym palcem.

Na rynku jest mnogość literatury dzięki kórej ćwiczenia
praksji oralnych są atrakcyjne dla dziecka _ zachęcam Czyte|-
niJ<ów do zapoznania się z bib|iografią. 'Jeże|i nie mamy moż|i-
wości zasięgnięcia Porady u logopedy pamiętajmy o kilku naj.
w ai:niej szy ch zasadach:
o podczas wykonywania przez dziecko ruchów języka' jego

źuchwa powinna być nieruchoma, w początkowej fazie ćwi-
czeń możemy ją lekko unieruchomić ręką;

r rodzic Powinien wykony.wać ćwiczenia razem z dzieckiem,
traktując je iako świetną zabawę;

. nie musimy ćwiczyć długo wystarczy 3-5 minut ale codzien-
nie' systematyczność gwarantuje sukces.
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