
mgr Ariana Przybysz, surdologopeda 

Słyszenie dojrzałe 

Nie rodzimy się z gotową umiejętnością porozumiewania się werbalnego, a jedynie 

z predyspozycją do mówienia. Predyspozycja niestety nie wystarczy, jeśli występuje 

uszkodzenie narządu słuchu, ponieważ niezbędnym warunkiem opanowania mowy w ogóle jest 

jej wystarczająco dobre słyszenie. 

Tomasz Zaleski przedstawia wyniki najnowszych badań dotyczących rozwoju słuchu. 

Dowiadujemy się z nich, że narząd słuchu i drogi nerwowe odpowiedzialne za łączenie ucha 

wewnętrznego „z ośrodkami słyszenia w mózgu” mogą prawidłowo dojrzewać tylko 

i wyłącznie dzięki odpowiedniemu pobudzaniu ich do pracy. Odbywa się to natomiast dzięki 

odbieraniu przez ucho docierających do niego bodźców słuchowych. 

Drogą, jaką muszą pokonać dźwięki mowy, zanim zostaną właściwie przetworzone 

i zinterpretowane, nie jest krótka. Wręcz przeciwnie – to skomplikowany proces, który dopiero 

rozpoczyna się w momencie ich odbioru przez ucho.  

 

W trzecim miesiącu życia płodowego słuch jest już na tyle rozwinięty, że płód może 

rejestrować otaczające dźwięki, w tym ton oraz melodię głosu matki. Ale czy oznacza to, 

że rozwój słuchu jest już procesem zakończonym? Otóż nie. Tak jak mowa rozwija się on 

etapami, a bodźce dźwiękowe docierające w życiu płodowym warunkują jego stopniowe 

dojrzewanie. Drugi etap można uznać za zakończony, gdy dziecko skończy 4,5 lat. Następnie 

do trzynastego roku życia trwa doskonalenie rozwiniętego już słuchu i dopiero wówczas 

można uznać cały proces za zakończony, a słyszenie – dojrzałe.  

U dzieci z wadami słuchu proces ten przebiega według tego samego schematu. 

Nie dochodzi do zmiany (czy pomijania) etapów owego rozwoju ani ich kolejności. Istotną 

różnicą jest natomiast wydłużenie owego procesu w czasie. Planując terapię logopedyczną, 

należy zatem pamiętać, że dojrzałość słuchowa w przypadku osób niedosłyszących 

osiągana jest później. 
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