
DYSFUNKCJE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

 

 

Zaburzenia w przetwarzaniu bodźców słuchowych 

 

    Wrażliwość słuchowa niemowlęcia w pierwszych tygodniach i miesiącach życia przejawia 

się nie tylko odruchem orientacyjnym i obronnym, ale także próbami lokalizacji źródła 

dźwięku (zwracanie głowy w jego kierunku i reakcje mimiczne). Ważna jest ocena, czy 

reakcje dziecka wskazują na funkcjonowanie wrodzonych mechanizmów różnicujących 

dźwięki mowy (o charakterze komunikacyjnym) od innych dźwięków, na przykład 

sztucznych typu dzwonek do drzwi. W przypadku uszkodzeń ośrodkowego układu 

nerwowego należy zwrócić uwagę na stopień wrażliwości na wibracje oraz kategoryzację 

bodźców wywołujących pobudzenie i tych, które uspokajają. 

   Jeżeli proces modulacji sensorycznej w układzie nerwowym działa nieprawidłowo, sygnały 

dźwiękowe o wysokich częstotliwościach mogą być nadmiernie wzmacniane, zaś te o niskiej 

częstotliwości hamowane. W pierwszym przypadku obserwujemy u dzieci takie reakcje 

obronne, jak: zasłanianie uszu, ucieczka od źródła dźwięku czy ataki lęku. W drugim – 

opóźnione reakcje lub ich brak czy też poszukiwanie doznań słuchowych. Dysfunkcje 

słuchowe dotyczące obszaru modulacji bodźców słuchowych to dwa zasadnicze typy 

zaburzeń: nadwrażliwość i podwrażliwość słuchowa na określone bodźce słuchowe. 

   W nadwrażliwości słuchowej występuje nadmierna reaktywność na niektóre dźwięki. 

Przejawy nadwrażliwości to: 

 zatykanie uszu rękami 

 uciekanie od hałasów i niespodziewanych dźwięków 

 lęk przed tłumem, ruchem ulicznym, syrenami 

 lęk przed burzą, silnym deszczem i wiatrem, szumem fal 

 unikanie mycia uszu 

 lekki sen i trudności z zasypianiem 

 lęk przed zwierzętami, na przykład przed szczekającym psem 

 słuchanie z upodobaniem dźwięków wydawanych przez siebie. 

 

 

 

 



Przejawy podwrażliwości to: 

 rzucanie przedmiotami, trzaskanie drzwiami, wydawanie głośnych okrzyków 

 przykładanie do ucha wibrujących przedmiotów 

 przysłuchiwanie się z upodobaniem na przykład włączonej pralce, odkurzaczowi, 

suszarce 

 otwieranie i zamykanie drzwi z różną siłą 

 wsłuchiwanie się w uliczny hałas 

 ostukiwanie przedmiotów. 

 

Zdarzają się przypadki, kiedy dziecko w sposób niekonsekwentny prezentuje przejawy 

zarówno nadwrażliwości, jak i podwrażliwości słuchowej. 

   Według teorii C.H. Delacato u dzieci z autyzmem w zakresie dysfunkcji układu słuchowego 

występuje tak zwany biały szum. Przekaz sensoryczny jest zakłócony sygnałami 

wytwarzanymi przez układ nerwowy. 

   Przejawy białego szumu to: 

 uderzanie się rękami w głowę i uderzanie głową o różne powierzchnie 

 wsłuchiwanie się w dźwięki z własnego ciała, na przykład w bicie własnego serca 

 kołysanie głową i przyjmowanie pozycji głową w dół 

 wsłuchiwanie się w dźwięki wydawane przez siebie. 

 

Zaburzenia percepcji słuchowej uwarunkowane dysfunkcją układu przedsionkowego 

   Dysfunkcje percepcji słuchowej prowadzą do zaburzeń mowy i komunikacji językowej. 

Zwykle uwarunkowane są nieprawidłowościami w obrębie układu przedsionkowego. Mogą 

mieć następujące komponenty: słuchowo – przedsionkowy, słuchowo – wzrokowy i słuchowo 

– wzrokowo – ruchowy. 

   Tego rodzaju zaburzenia charakteryzują się: 

 niewyraźną mową 

 -mową zbyt głośną lub zbyt cichą, z niewłaściwą intonacją 

 problemami w przypominaniu sobie określonych słów 

 krótkotrwałą pamięcią słuchową i wzrokową 

 trudnościami w rozumieniu i (lub) zapamiętywaniu sekwencyjnych poleceń 

 problemami w pisaniu ze słuchu 

 wydłużonym czasem reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe 



 niskim progiem tolerancji na dystaktory (dużą  rozpraszalnością uwagi słuchowej i 

wzrokowej) 

 problemami w ogólnej koordynacji ruchowej 

 zaburzeniami grafomotorycznymi. 
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