
Życiorysy słuchowe 

Krótka prezentacja podstawy metody Warnkego.  

Zestawienie to przedstawia w sposób skondensowany podstawy metody Warnkego  w najnowszym wydaniu. Metoda ta opiera się na założeniu, 

że przyczyną licznych zaburzeń, zwłaszcza dotyczących języka mówionego i pisanego są centralne zaburzenia automatyzacji  o szerokim zasięgu. 

Dlatego też podstawy zostały wyjaśnione na przykładzie prawdopodobnej genezy problemów z czytaniem i prawidłową pisownią. Żółte pola 

oznaczają cechy rozwoju charakterystyczne dla dzieci bez zaburzeń i z zaburzeniami mowy; zielone pola oznaczają drogę dzieci bez zaburzeń 

mowy, zaś różowe pola drogę rozwojową dzieci z zaburzeniami mowy.  
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Począwszy od 28 tygodnia ciąży płód rejestruje melodię głosy matki i pamięta ją  

po swoim narodzeniu. Od 30 tygodnia ciąży potrafi już odróżniać samogłoski,  

co wykazały pomiary fal mózgowych u zdrowych noworodków. 

Dalszym przygotowaniem do 

budowania struktury języka 

mówionego są dla niemowlęcia 

i małego dziecka wewnętrzne 

reprezentacje = engramy na 

poziomie głosek, sylab, słów  

i  gramatyki. 

Na podstawie tych 

wewnętrznych reprezentacji 

słuchowych o stałej postaci  

i innych dostępnych wzorców 

dziecko to bez trudności buduje 

stosowny do wieku, 

zautomatyzowany język 

mówiony. 

W następstwie wpływów genetycznych  

i przedporodowych lub niedostatecznego 

bilansu słuchania w pierwszych latach życia 

(zapalenie ucha środkowego) tworzenie się 

wewnętrznych reprezentacji o stałej postaci = 

engramów jest u dzieci opóźnione lub 

zaburzone. 

Dziecko wykazuje zaburzenia  

w zakresie języka mówionego. 

Starania logopedyczne były niezbyt 

efektywne, ponieważ nie zostały 

zbudowane wewnętrzne reprezentacje 

głosek o choćby niezbyt silnie 

wykształconej postaci. 

Pomimo, iż zauważalna jest 

nieprawidłowa artykulacja dziecka, nie 

jest ono zaliczane do dzieci  

z zaburzeniami mowy. Prawdopodobnie 

dzięki wysokiej inteligencji rozwinęło 

kompensacyjną strukturę języka 

mówionego na bazie całych słów. 

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym uczą się czytania całymi słowami lub czytania 

logograficznego. Rozpoznają one ciągi znaków takie, jak np.  czy  

porównywalnie z piktogramem – podobne do jego wyglądu ogólnego, więc  

 

 
Dziecko uczy się – na podstawie 

swoich wewnętrznych 

reprezentacji o stałej postaci 

stosując analityczno-

syntetyczną metodę czytania 

automatyzować wszystkie 

połączenia litera-głoska.  

Dzięki podziałowi wzrokowemu 

całej struktury języka – aż do 

poziomu liter – tworzenie 

wewnętrznych obrazów 

służących zautomatyzowaniu 

nauki prawidłowej pisowni nie 

sprawia dziecku problemów.  

Dziecko ma duże trudności  

w automatyzacji połączeń liter  

z głoskami. Bez treningu podstawowych 

automatyzacji pozostanie mu 

prawdopodobnie na całe życie niechętny 

stosunek do czytania i będzie to dla 

niego zajęcie żmudne.  

Dziecko wdraża swoje strategie 

zastępcze przez czytanie na bazie 

całych słów rozumianych na podstawie 

kontekstu. Rozpoznaje ono większą 

część słowa po jego literach 

początkowych i końcowych, po 

konturze, nie po strukturze słowa.  

Dziecko nie rozwija tym samym 

wewnętrznego leksykonu z wzorcami 

dla prawidłowej pisowni, lecz głoskuje 

lub literuje na poziomie słuchowym. 

W ten sposób błędy są nieuniknione.  

Trening podstawowych funkcji 

centralnych i koordynacji półkul 

mózgowych, przede wszystkim 

mówienia synchronicznego z głosem 

modelowym tworzy nowe wzory  

i pomaga w automatyzacji czytania  

i prawidłowej pisowni.  

Rozpoczęcie szkoły 


