
VII. Streszczenie 

Wstęp: Osoby z ASD poprzez ograniczenie umiejętności komunikowania się są 

pozbawione możliwości tworzenia relacji interpersonalnych i samodzielnego funkcjonowania 

w społeczeństwie. Ze względu na szeroki zakres prezentowanych w tej grupie zaburzeń 

komunikacji oraz ich rozległość, dokładna i odpowiednio wczesna diagnoza logopedyczna 

jest kluczem do powodzenia terapii.  

Cel pracy: Główny cel pracy to ocena zaburzeń mowy i komunikacji dzieci  

z autyzmem w wieku przedszkolnym i szkolnym. Cele szczegółowe to: określenie głównych 

obszarów deficytowych w zakresie systemu językowego u dzieci  

z autyzmem;  porównanie poziomu ich umiejętności językowych i komunikacyjnych  

w stosunku do prawidłowo rozwijających się rówieśników; ocena stopnia nasilenia  

i charakteru zaburzeń językowych dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym  

i szkolnym; porównanie pragmatycznych umiejętności komunikacyjnych w zależności od 

korzystania/niekorzystana z metod AAC; ocena umiejętności komunikacyjnych  

w zależności od wieku postawienia diagnozy ASD i wieku rozpoczęcia terapii logopedycznej. 

Materiał i metody: Grupa badana składała się ze 140 dzieci z autyzmem  

w wieku od 4 do 9 lat, zaś porównawcza z  90 prawidłowo rozwijających się dzieci  

w tym samym przedziale wiekowym. Badania przeprowadzono od maja 2016 roku  

do stycznia 2019 roku w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w siedzibie Fundacji „Nadzieja i Szansa” 

oraz w przedszkolu i szkole dla dzieci z autyzmem  

w Białymstoku. Schemat badania składał się z: wywiadu z rodzicami, obserwacji 

spontanicznej komunikacji dzieci oraz dokładnego badania logopedycznego  

z wykorzystaniem narzędzi takich jak między innymi TRJ, KOSF, czy 100-wyrazowy test 

artykulacyjny.  

Wyniki: Dane z wywiadu ukazały istotne różnice w rozwoju dzieci z autyzmem i 

neurotypowych od 8.miesiąca życia. W grupie kontrolnej niemal 100% badanych gaworzyło o 

czasie, wśród dzieci z ASD jedynie 2/3. Umiejętność wypowiadania pojedynczych słów 

opanowało73,6% dzieci z autyzmem, a zdolność tworzenia zdań prostych tylko 52,1% z nich. 

W stosunku do zdrowych rówieśników obydwie czynności pojawiły się u nich z około 

rocznym opóźnieniem. Najczęstszą wadą wymowy w grupie badanej była dyslalia wieloraka 

(22,9%), a w kontrolnej seplenienie międzyzębowe (10%). Wyniki Testu Rozwoju 



Językowego ukazały deficyty wszystkich podsystemów języka u dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, zarówno w zakresie ekspresji,  

jak i percepcji. Najgorzej w stosunku do normy wypadły w podteście Dyskurs (niski poziom 

rozumienia tekstów u niemal 85% badanych). Istotny statystycznie wpływ  

na pragmatyczne umiejętności językowe miało używanie alternatywnych metod komunikacji  

Wnioski: Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować poniższe wnioski: 

1. Różnice w rozwoju komunikacyjnym  pomiędzy dziećmi  

z autyzmem  a zdrowymi są widoczne od 8.miesiąca życia i przejawiają się przede wszystkim 

uboższym i później występującym gaworzeniem oraz słabszym rozumieniem komunikatów w 

grupie badanej.  

2. Autyzm jest diagnozowany u coraz młodszych dzieci.  

3. Dzieci z autyzmem wypowiadają pierwsze słowa i zdania ze znacznym 

opóźnieniem w stosunku do dzieci prawidłowo rozwijających się. 

 4. Wczesna diagnoza ASD przyczynia się do wcześniejszego pojawienia się 

pierwszych  słów w mowie czynnej.  

5. Im dłuższe używanie smoczka przez dzieci z autyzmem,  

tym późniejsze pojawienie się pierwszych słów w mowie czynnej.  

6. AAC ma korzystny wpływ na pragmatyczne umiejętności komunikacyjne, 

inicjowanie kontaktu z rozmówcą oraz zachowanie dzieci z autyzmem.  

7. Wśród dzieci z autyzmem znacznie częściej niż u zdrowych obserwuje się brak  

mowy werbalnej i dyslalię wieloraką, inne wady wymowy występują z podobną 

częstotliwością.  

8. U dzieci z autyzmem  występują deficyty we wszystkich podsystemach systemu 

językowego.  

9. Komunikacja niewerbalna u dzieci z autyzmem jest jednym z głównych obszarów 

deficytowych.  

10. Problem echolalii dotyczy większości dzieci z ASD.  

11. Echolalie odroczone częściej występują  u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zaś 

bezpośrednie u dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

 

 


