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Dziecko ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) 

w systemie edukacji szkolnej







W opowiadaniu dominacja dialogu – tworzenie dialogu jest prostsze niż użycie mowy 
zależnej.



1. Im bardziej dbasz, tym lepiej się 
czujesz.

2. Ten, kto umiera, chce własnej śmierci.

3. Jeśli kopiesz pod kimś, sam w nim 
wpadasz.

4. Nie załatwisz drugiego.

5. Nie ma ciebie bez twojej zalety lub 
wady.

6. Mało dajesz, dużo robić.

7. Najcenniejsze jest niewidoczne.

8. Coś twardego czymś miękkim nie da 
przebić.

9. Najlepiej skończ, zanim będzie 
niemożliwe

10. Jak gadasz, pani każe ci się uczyć.

11. Jeżeli ktoś nosi coś, to nosi aż się 
rozwali.

Trudności w rozumieniu metafor i przysłów



• „ Strofa to wypadek, prawie jak katastrofa.”

• Modliszka – „pani, która się dużo modli”.

• Nakłaniać – „dwóch panów idą i jeden 
drugiemu się czapką nakłania”.

• „Odbijając w lustrze dziewczynka ma lalkę a w 
lustrze nie ma.”

• „Dwa roki nosiłem aparat na zęby a teraz 
noszę aparat zdjęty.”

Chłopiec, 13 lat
I.I.=121, I.Iwyk=131, I.Isł=108 



• „Powiedział mamie, dziadku i swojej siostry...”

• „Płakała jak mamy tylko wyszła za drzwiami...”

• „Mama kształci dżinsy i pakuje.”

• „Tata miał operację: rozcięli mu brzuch a potem 
zacięli.”

• Godło Polski? Orł

• „Jakie przedmioty masz w szkole?

– Książki, plecak, flamastry...”

• „Mi się mylni!”

Chłopiec, 14 lat



płynąć uczestniczy tam.. w zawodzie pływackim... tam... w basenie  

jak najszybciej

rąbać facet no... wcina drewno siekierą

wiercić robotnik jakby remont, coś takiego, śrubuje tutaj 

śrubokrętem

tankować pani na... natankuje benzynę czy olej napędowy

grabić kobieta sprząta tam na zewnątrz można ogródka albo nawet 

na ulicy z powodu że jesień a po drugie spadły liście i trzeba 

uporządkować jakieś kupiska tych liści spadniętych z drzew

nawlekać wkłada nitkę igłę

doić facet doi właściwie ... mleko z krowy

spawać pracuje, no chce metalować to, robi na przykład bramkę czy 

metalową rzecz 

Chłopiec, 17 lat



• To jest ten pan, którego zaprosili rodzice = 
To jest ten pan, który zaprosili jego rodzice

• Zuzia karmi psa, którego znalazł Mateusz = 
Zuzia karmi psa, którą go znalazł Mateusz 

• Laura mieszka w bloku, przy którym jest 
plac zabaw = Laura mieszka w bloku, gdzie 
jest tam plac zabaw

• Piłka, za którą pobiegł Rafał, wpadła do 
rowu = Piłka w której pobiegł za nią Rafał 
wpadła za rowem   

Chłopiec, 17 lat



U dzieci w wieku szkolnym zaburzenia językowe 
mogą być trudne do rozpoznania

• Poprawa w zakresie artykulacji i zasobu 
słownika

• „Maskowanie” trudności przez dziecko 
(ograniczanie wypowiedzi, posługiwanie się 
w komunikacji wyuczonymi schematami)

• Brak świadomości swoich trudności 
w rozumieniu

• Łatwiej spostrzegane i interpretowane są 
przejawy niepokojącego zachowania



Opinia nauczyciela języka angielskiego o uczniu z SLI



• Trudności w nawiązywaniu 
satysfakcjonujących relacji społecznych

– wysokie ryzyko przemocy ze strony 
rówieśników (Redmond: Language, Speech and Hearing Services 

in Schools, 2011, 42,520-535)

– podwyższony poziom lęku społecznego i stresu 
podczas kontaktów społecznych (Wadman i in.; Journal 

of Adolescence, 2011,34, 421-431)
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