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PRAKTYCZNE  WYKORZYSTANIE 
KART  OCENY  JĘZYKA  DZIECKA                   

Z  N.M. O TYPIE AFAZJI
KOJD – AFA

SZKOLENIE WARSZTATOWE 
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PLAN SZKOLENIA 

1. O diagnozie zaburzenia- cel, warunki, zasady, specyfika.
2. Charakterystyka zaburzenia :

podział,
objawy,
mechanizmy, 
sposób opisu.

3. Testy i narzędzia  zalecane do diagnozy logopedycznej w przypadku n.m. o typie afazji.
4. Narzędzie KOJD -AFA .

a. omówienie budowy i zawartości, sposobu rejestracji i zapisu 
b.  analiza poszczególnych zadań
- co bada 
- prezentacja nagrania dźwiękowego lub filmowego
- szczegółowa analiza wypowiedzi dzieci i ich interpretacja 

5. Podsumowanie- arkusze zapisu. 
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CEL  PODEJMOWANYCH PRZEZ LOGOPEDĘ DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 określenie obszarów opóźnień/zaburzeń w rozwoju mowy i pozostałych funkcji 
psychicznych oraz rozpoznanie posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności 
(diagnoza pozytywna i negatywna) 

 określenie zaburzeń głównych (specyficznych) i towarzyszących (niespecyficznych) 
oraz zależności między nimi

 przedstawienie w formie opisowej spostrzeżeń oraz wniosków płynących z 
prowadzonych obserwacji i badań w oparciu o wiedzę z dziedziny  psychologii, 
językoznawstwa i logopedii       

 zaklasyfikowanie określonego zespołu objawów do właściwej kategorii 
diagnostycznej (diagnoza nominalna)
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WARUNKI  PRAWIDŁOWEJ  DIAGNOZY
 dobrać właściwe narzędzia badawcze

 dostosować przebieg badania do możliwości psychofizycznych badanego dziecka               
( dzielenie badania na mniejsze jednostki; dostosowywanie tempa 
przeprowadzania kolejnych prób; uwzględnianie stanu emocjonalnego dziecka, 
jego samopoczucia, nastroju);

 zapewnić dziecku poczucie akceptacji, w trudnych sytuacjach udzielać wsparcia 
emocjonalnego, unikać zadań przekraczających możliwości dziecka;

 przebieg badania rejestrować w formie filmowej, dźwiękowej lub notować 
dyskretnie podczas spotkania, a obserwacje dotyczące zachowania dziecka 
najlepiej już po zakończeniu badania; 

 notować powtarzanie instrukcji badania, wszelkie wprowadzane zmiany                    
w jej brzmieniu, modyfikacje w wykorzystaniu proponowanego zadania; 

 nie komentować jednoznacznie reakcji werbalnych i działań dziecka;
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 zwracać uwagę na stałość / zmienność objawów (ważne w afazji); 

 w miarę potrzeby powtarzać badanie lub konstruować analogiczne próby w celu 
sprawdzenia faktycznych możliwości dziecka;

 porównywać wyniki badań wykonanych przy pomocy różnych skal                     i 
testów;

 konfrontować wyniki badań z obserwacjami prowadzonymi w trakcie terapii;

 diagnozę logopedyczną formułować po analizie wyników badań psychologicznych, 
neurologicznych, foniatrycznych, audiologicznych;

 w sytuacjach trudnych diagnostycznie i dla potrzeb terapii dokonywać (najbardziej 
wartościowej) diagnozy opisowej.

5

• percepcja (rozumienie mowy) 
• ekspresja (produkcja mowy) 
• budowa i ruchomość narządów mowy;
• kinestezja artykulacyjna (czucie ułożenia narządów mowy; zdolność naśladowania i układania 

na polecenie narządów mowy przy artykulacji poszczególnych głosek w izolacji, w sylabach i 
w wyrazach); 

• kinetyka mowy (płynne przechodzenie od jednego elementu  mowy do następnego; 
skandowanie, perseweracje, styl telegraficzny);  

• percepcja słuchowa (słuch fizjologiczny, słuch fonemowy i fonetyczny, uwaga słuchowa, 
pamięć werbalna, pamięć fonologiczna); 

• czytanie i pisanie;  
• liczenie (rozpoznawanie i odczytywanie cyfr, odliczanie elementów, ciągi liczbowe, pisanie 

liczb pod dyktando, wykonywanie działań rachunkowych na piśmie i w pamięci, 
rozwiązywanie zadań z treścią).

SFERA WERBALNA
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SFERA POZAWERBALNA

motoryka duża 
(ogólna sprawność ruchowa, poziom aktywności, celowość  działań, koordynacja ruchowa, 
sekwencyjna  organizacja  czynności);         

motoryka mała                                                                                                                
(napięcie mięśniowe, precyzja i płynność ruchów, koordynacja ruchów,    
synkinezje);     

orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni 
(lokalizacja części swojego ciała, orientacja przestrzenna);            

percepcja wzrokowa
(spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa, rozróżnianie kształtów);           

pamięć
(wzrokowa, słuchowa; tempo uczenia się i trwałość  przechowywania zapamiętanego 
materiału; możliwości zapamiętywania i odtwarzania sekwencji; pamięć robocza/operacyjna);                

uwaga 
(selektywność, czas koncentracji uwagi na zadaniu, przerzutność, podzielność uwagi, 
podatność na czynniki rozpraszające);

myślenie 
(logiczne, przyczynowo – skutkowe, zdolność myślenia antycypacyjnego). 
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CZYNNOŚCI  MOWY i PODSYSTEMY JĘZYKA                         
Rozumienie:

- pojedynczych słów (określających: przedmioty i zjawiska, czynności,     
cechy  przedmiotów i zjawisk, cechy ilościowe przedmiotów i zjawisk,   
stosunki czasowo – przestrzenne; pojęcia abstrakcyjne)

- zdań (struktur gramatycznych np. poleceń, pytań; zdań nielogicznych;  
niepoprawnych pod względem fleksyjnym czy składniowym)

- dłuższych wypowiedzi (opowiadania, toczącego się dialogu, zagadek)
- przysłów, metafor

Powtarzanie:
- powtarzanie głosek, sylab, wyrazów, zdań (słuch, kontrola wzrokowa)

Nazywanie;
- umiejętność nazywania przedmiotów rzeczywistych i na obrazkach,   
zjawisk, czynności, procesów, cech przedmiotów i zjawisk 

- przywoływanie pojęć
Zdolność wypowiadania się (werbalizowania myśli): 

- od siebie, na żądanie
- umiejętność budowania zdań i dłuższych wypowiedzi
- umiejętność zadawania pytań, dialog

 Fonetyczno – fonologiczny:
 Fleksyjno – składniowy
 Leksykalno – semantyczny:
 Pragmatyczny:
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N. M. O TYPIE AFAZJI Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ EKSPRESJI

A )Objawy specyficzne:
- opóźniony, przebiegający nietypowo rozwój mowy
- ograniczony słownik czynny; trudności w uczeniu się słów. 
- zaburzenia nazywania (dostępność do pojęć, pamięć werbalna)
- zmienne zniekształcenia struktury wyrazów (wadliwe programowanie, zaburzenia kinestezji 

artykulacyjnej i kinetyki mowy; pamięć fonologiczna)
- przewaga stylu telegraficznego w wypowiedziach
- nieprawidłowy szyk wyrazów w zdaniu
- trudności w przyswajaniu i poprawnym wykorzystywaniu form gramatycznych
- trudności w planowaniu i realizacji dłuższych wypowiedzi na żądanie
- trudności w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania
B)  Objawy niespecyficzne
- dysfunkcje/dysharmonie w rozwoju motorycznym  

(objawy zaburzonej ogólnej koordynacji ruchowej; dyspraksja;   
nieprawidłowe napięcie mięśniowe; obniżona sprawność   
manualna; opóźniony proces lateralizacji)

- zaburzenia dynamiki procesów nerwowych (adynamia lub nadpobudliwość; męczliwość; 
labilność emocjonalna)

- zaburzenia uwagi 
- osłabione procesy pamięci
- zaburzenia tempa i jakości przetwarzania informacji różnych modalności
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N. M. O TYPIE AFAZJI Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI

A) Objawy specyficzne:
- opóźniony, przebiegający nietypowo rozwój mowy
- prawidłowe reakcje na dźwięk, głos przy braku reakcji lub nieadekwatnych reakcjach na komunikaty 

werbalne 
- wrażliwość na komunikaty pozawerbalne rozmówcy, a jednocześnie trudności w ich jednoznacznej 

interpretacji
- wyraźna potrzeba komunikacji
- wolne tempo przetwarzania informacji słuchowych (szczególnie językowych)
- zachowana zdolność powtarzania (echolalia bezpośrednia)
- powtarzanie zawsze lepsze od nazywania (substytucje przez podobieństwo znaczenia, brzmienia, bliskość 

tematyczną; osłabiona dostępność do pojęć)
- wolny proces wiązania brzmienia słowa ze znaczeniem
- ograniczenia w słowniku biernym i czynnym
- znaczne trudności w rozumieniu wypowiedzi innych (ograniczenia słownikowe, trudności w rozumieniu 

zdań)
- trudności w czynnym opanowaniu reguł fleksji i składni
- zwykle wielomówność, przewaga mowy dowolnej nad mową na żądanie
- łatwość w opanowaniu techniki czytania przy słabym rozumieniu treści 
- zwykle sprawne przepisywanie i pisanie z pamięci; trudności w pisaniu ze słuchu; znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych
B)     Objawy niespecyficzne:
- na ogół dobrze rozwinięta percepcja i pamięć wzrokowa
- stosunkowo dobra pamięć mechaniczna
- zaburzenia dynamiki procesów nerwowych (adynamia lub nadpobudliwość; męczliwość; labilność 

emocjonalna)
- często towarzyszące zaburzenia integracji sensorycznej 
- znaczne trudności w opanowywaniu treści dydaktycznych
- zagubienie i niepewność w nowych sytuacjach społecznych, niekiedy trudności w interpretacji zdarzeń 

związane z ograniczeniami w rozumieniu mowy
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CZYM  BADAMY? 
 KIRMIK (KRÓTKI INWENTARZ ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI)                          

M.Smoczyńska
 IRMIK SIG i SIZ (INWENTARZ ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI)
 OCENA NARZĄDÓW MOWY I MOTORYKI ARTYKULACYJNEJ
 BADANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
 TEST SŁOWNIKA DZIECKA (4.0 – 8.11) Zbigniew Tarkowski
 TEST SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ (4.0 – 8.0) Zbigniew Tarkowski
 OBRAZKOWY TEST SŁOWNIKOWY – ROZUMIENIE (2;0 - 6;11)                                  

Ewa Haman, Krzysztof Fronczyk
 TEST ROZWOJU JĘZYKOWEGO ( 4;0 – 8;11) M. Smoczyńska, E. Haman,                    

Maryniak, E. Czaplewska, N. Banasik, M. Kochańska, M. Łuniewska
 TEST POWTARZANIA PSEUDOSŁÓW Jakub Szewczyk
 SNOW (STANDARYZOWANE NARZĘDZIE OCENY WYPOWIEDZI) 
 KOLD  (test do badania mowy dziecka od 1. m-ca do 9. r. ż.) J. Gruba
 AFA – SKALA   A. Paluch, E. Drewniak – Wołosz, l. Mikosza
 KOJD – AFA   I i II  Elżbieta Drewniak - Wołosz, Anna Paluch
 KWESTIONARIUSZE  DO BADANIA  ARTYKULACJI

Przegląd Logopedyczno - Pedagogiczno - Psychologiczny
https://www.komlogo.pl/index.php/o-czasopismie
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PYTANIA BADAWCZE / DOBÓR MATERIAŁU      

KOJD – AFA - uporządkowany zestaw prób klinicznych dających
możliwość zebrania najważniejszych informacji o językowym (i nie
tylko) funkcjonowaniu dziecka.

W oparciu o uzyskany materiał badawczy  można określić:
 jak dziecko realizuje czynność powtarzania                                                                                   

(sylab, izolowanych dźwięków, wyrazów, zdań), 
 jak dziecko realizuje czynność nazywania                                                         

(przywoływania właściwych słów z pamięci i sposób ich realizacji).  
 czy i w jaki sposób samodzielnie tworzy zdania                                                                 

(w odpowiedzi na pytania, polecenia i w mowie spontanicznej)
 czy buduje dłuższe wypowiedzi na zadany temat i od siebie                        

(zachowanie reguł gramatycznych i związków logicznych; użycie pytań)
 jak rozumie pojedyncze słowa, zdania proste i złożone                                              

(także pytania i polecenia), dłuższe teksty (opowiadanie)
 co dodatkowo utrudnia rozumienie (brak kontekstu obrazkowego, 

męczliwość, zaburzona uwaga słuchowa, warunki badania)
 co szczególnie utrudnia dziecku komunikację
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KOJD – AFA II (trudniejsza)
PRÓBA I. ROZMOWA Z DZIECKIEM
PRÓBA II. POJEDYNCZE SŁOWA . KLASYFIKACJA. 

- rozumienia, nazywanie (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki)
- klasyfikacja/rozumienie uogólnień (rzeczowniki, czasowniki)

PRÓBA III. „U BABCI LUCYNKI”
- rozumienie zdań (pokaż). 
- zaimki osobowe (rozumienie i użycie)
- słuchanie opowiadania; rozumienie tekstu – odpowiedzi na pytania

PRÓBA IV. ROZUMIENIE POLECEŃ PROSTYCH I ZŁOŻONYCH                                                     
(działanie na przedmiotach)  

PRÓBA V.  POWTARZANIE WYRAZÓW I ZDAŃ
PRÓBA VI. UZUPEŁNIANIE  ZDAŃ (obrazek sytuacyjny)
PRÓBA VII. ZAGADKI. DEFINICJE.
PRÓBA VIII. DIALOG. TWORZENIE PYTAŃ. 
PRÓBA IX. HISTORYJKI OBRAZKOWE                                                                                          
(3 historyjki: 5 - ,6 - ,7 – elementowa; historyjka 7 – elementowa z  zestawem       
szczegółowych poleceń/pytań do każdego obrazka historyjki)

WERSJA PEŁNA – IX prób i WERSJA SKRÓCONA: I, II, V i IX 
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OZNACZENIA DOTYCZĄCE OCENY REAKCJI DZIECKA 
NA ZADANIE

W badaniu przy użyciu kart KOJD – AFA przyjęto następujące
oznaczenia/symbole do przeprowadzenia wstępnej oceny reakcji 
dziecka na zadania zawarte w kartach:

^   – brak wskazania, brak odpowiedzi
V   – prawidłowe wskazanie, prawidłowa odpowiedź
A  – nieprawidłowe wskazanie, reakcja werbalna wymagająca analizy 

(zniekształcenia struktury wyrazu, błędy semantyczne, gramatyczne, a także artykulacyjne).

W zależności od sposobu reagowania dziecka możliwe są kombinacje
powyższych symboli, np.: 

^V   – dziecko prosi o powtórzenie polecenia lub pytania, a następnie  
poprawnie wykonuje zadanie,

AV – po nieprawidłowym wskazaniu lub reakcji werbalnej wymagającej  
analizy dziecko samodzielnie lub (niepewne, prosi o powtórzenie) po 
powtórzeniu pytania dokonuje korekty błędów

VA – np. poprawnemu wskazaniu towarzyszy komentarz werbalny, który  
wymaga jakościowej analizy 14

PRÓBA I. ROZMOWA Z DZIECKIEM (WS 1/5)
Co bada?

a) aspekt pragmatyczny; funkcje poznawcze nawiązanie kontaktu z badanym  
(wymiana informacji ja-ty; rodzina, szkoła);  zachowanie w sytuacji kontaktu    
werbalnego z nową osobą; podjęcie dialogu; zaangażowanie w dialog;   
przestrzeganie zasady naprzemienności; przejęcie inicjatywy w dialogu; orientacja        
badanego w najbliższej mu rzeczywistości; uwaga; pamięć; planowanie; 

elastyczność poznawcza;

b) rozumienie
- słów (także zaimków pytajnych)
- zdań (oznajmujące, pytające)
- rozumienie zaproponowanej konwencji dialogu; umiejętność 

wykorzystania kontekstu informacyjnego, językowego;

c) ekspresja
- sposób formułowania odpowiedzi
- dobór słów; sprawność w ich przywoływaniu
- uwzględnianie zasad fleksyjno – składniowych w zdaniach
- sposób realizowania słów (zniekształcenia)
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PRÓBA II. POJEDYNCZE SŁOWA . KLASYFIKACJA. 
(WS 2/5)

Co bada?

a) nazywanie, umiejętność przywołania nazwy w  kontekście obrazka lub w 
kontekście werbalnym(antonimy przymiotnikowe), obserwujemy jak 
sobie radzi w sytuacji braku dostępu do  słowa(substytucje, omówienia..)

b) sposób realizacji /odtworzenia konstrukcji wyrazu, stałość/zmienność 
realizacji 

c) rozumienie pojedynczych nazw o wzrastającym stopniu trudności 
(rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki)

d) rozumienie nazw kategorii nadrzędnych 
e) rozumienie poleceń, umiejętność i sposób  opisu obrazka 
f) spostrzegawczość, gnozja wzrokowa, 
g) współpraca, naprzemienność działania 
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PRÓBA III. „U BABCI LUCYNKI”

Co bada?
CZĘŚĆ A)   ROZUMIENIE

1. Rozumienie zdań/poleceń o złożonej konstrukcji zawierających
- wyrażenia przyimkowe
- określenia relacji między obiektami
- pamięć robocza 

2. Rozumienie słów
- pojęcia nadrzędne i podrzędne 
- przymiotniki (włączanie i wyłączanie ze zbioru na podstawie cechy 

różnicującej)
- przyimki
- przeczenia
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CZĘŚĆ B)  ZAIMKI. ROZUMIENIE. EKSPRESJA.

- rozumienie zdania/pytania
(określona  konstrukcja fleksyjno – składniowa)

- rozumienie zaimka pytajnego
- rozumienie zaimka osobowego

- użycie zaimka osobowego 
w kontekście (językowy i sytuacyjny) z zachowaniem reguł odmiany 
(deklinacja: osoba,rodzaj, liczba)

- percepcja wzrokowa
- uwaga 
- pamięć robocza
- tempo przetwarzania informacji
- hamowanie
- energia
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CZĘŚĆ C)   SŁUCHANIE OPOWIADANIA

- uwaga
- pamięć

- rozumienie tekstu (słowa, zdania, zależności gramatyczne i 
logiczne)

- rozumienie pytań (zaimki, przysłówki pytajne, słowa, 
fleksja)

- ekspresja (adekwatność odpowiedzi pod względem treści i 
formy – dobór słów, artykulacja, konstrukcja odpowiedzi, 
styl)

- hamowanie
- umiejętność wnioskowania w oparciu o pewne przesłanki, 

myślenia antycypacyjnego 19

PRÓBA IV. ROZUMIENIE POLECEŃ PROSTYCH I ZŁOŻONYCH

Co bada? 

- uwaga
- pamięć robocza
- rozumienie
- zdania/polecenia (dłuższe-krótsze; mniej-bardziej złożone; 

zależności fleksyjne)
- przyimki (orientacja przestrzenna)
- określenia dotyczące relacji miedzy obiektami (prawa-lewa)
- rozumienie formantów przedrostkowych czasownika (złóż-włóż)
- planowanie działań i ich wykonanie w oparciu o instrukcję 

(hamowanie)
- wykonanie (sprawność w zakresie motoryki małej; koordynacja 

wzrokowo-ruchowa; precyzja ruchów; tempo działania; 
adekwatność)
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PRÓBA V.  POWTARZANIE WYRAZÓW I ZDAŃ (WS 3/5)

Co bada?

a) Powtarzanie słów
- pamięć fonologiczna (sekwencje głosek, sylab)
- sposób realizacji (kinestezja artykulacyjna,   
kinetyka mowy; zniekształcenia)

a) Powtarzanie zdań
- uwaga
- pamięć świeża (sekwencja słów w zdaniu)
- rozumienie 
- sposób realizacji wyrazów
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PRÓBA VI. UZUPEŁNIANIE  ZDAŃ (obrazek sytuacyjny)

CELE:
1. Rozumienie 
- konwencji zadania
- kontekstu zdaniowego (treść + gramatyka)
- przywoływanie właściwych nazw (selekcja) 
2. Produkcja mowy
- wyrazy (zniekształcenia, substytucje)
- fleksja rzeczowników (dostosowanie do kontekstu gramatycznego w 

zdaniu)
- przywoływanie słów parokrotnie powtarzanych 
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PRÓBA VII. ZAGADKI. DEFINICJE.

Co bada?

- uwaga
- pamięć robocza
- rozumienie zdań/pytań w formie definicji 
- zależności fleksyjne i składniowe
- zależności logiczne
- zasób słownikowy (aktualizacja właściwego słowa); wiedzę o 

obiektach; doświadczenie społeczne
- świadomość zakresu pojęć w obrębie kategorii semantycznych 
- realizacja użytego słowa
- tempo przetwarzania informacji
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PRÓBA VIII. DIALOG. TWORZENIE PYTAŃ.
Jest to rodzaj 2-elementowej historyjki (5), w której trzeba określić przyczynę do 
skutku – dostosować pytanie do podanej odpowiedzi (rozumowanie; hamowanie).

Co bada?

- rozumienie sytuacji przedstawionej na obrazku/ konwencji zadania 
(komiks)

- rozumienie zdań (instrukcja – pytanie - podana odpowiedź; użyte 
słowa)

- wiedza (społeczna, pozajęzykowa) płynąca z doświadczenia
- ekspresja (zaimek, przysłówek pytajny; konstrukcja fleksyjno-

składniowa; zasób słownikowy; sposób realizacji słów; intonacja, 
akcent)

- zadanie silnie uzależnione od sprawności funkcji zarządzających 
(uwaga, pamięć robocza, planowanie, hamowanie, elastyczność 
poznawcza) i zdolności rozumowania

24
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PRÓBA IX. HISTORYJKI OBRAZKOWE (WS 4/5 i 5/5)

Co bada: 
Głównie mowę czynną. Umożliwia odpowiedź na pytania:
- Czy dziecko używa zdań?
- Jak buduje zdania?
- Jakiego rodzaju trudności gramatyczne ujawniają się podczas tej próby?
- Jak sobie radzi z przywołaniem słowa i odtworzeniem jego konstrukcji
fonemowej (brzmienia)
- Jak planuje wypowiedź?
- Jakie deficyty rozumienia mowy można zarejestrować (chaotyczność,
wielomówność, nieadekwatne użycie słów i form gramatycznych
bez możliwości korekty, stopień autokontroli)
Myślenie przyczynowo- skutkowe.
- Spostrzegawczość, rozumienie sytuacji społecznych, uwaga i motywacja.
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Próba IX.  Bliźniacy - pytania i odpowiedzi.

Co bada: 
• Rozumienie zdań/poleceń zawierających:

- wyrażenia przyimkowe, słowa określające relacje 
przestrzenne 
- słowa/kategorie  nadrzędne,
- słowa o niższej frekwencyjności w języku 

• Rozumienie pytań (zaimków pytajnych)
• Sposób odpowiadania 

- zdanie pojedyncze czy złożone
- zdolność przywołania słowa i jego brzmienie 
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ANALIZA  ZEBRANEGO  MATERIAŁU

• Czy dziecko chętnie podejmuje kontakt werbalny i jest 
zainteresowane proponowanymi podczas badania zadaniami?

• W jakim tempie pracuje, czy szybko się męczy i jak komunikuje 
swoje zmęczenie? 

• Jakie patologiczne zjawiska językowe (wykraczające poza normy 
rozwojowe) zostały zarejestrowane w mowie dziecka? 

• Które z nich dominują? 
• Czy są to objawy typowe dla zaburzeń afatycznych? 
• Co szczególnie utrudnia skuteczną komunikację?
• Jak przebiega proces uczenia się języka (zapamiętywanie) i 

opanowywania innych sprawności ? (obserwacje także w trakcie 
terapii).
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