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W swojej pracy terapeutycznej spotykam dzieci o różnych niepełnosprawnościach: z autyzmem, 
z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością ruchową. Wykorzystuję różne metody 
i techniki, dostosowując je do indywidualnych potrzeb dziecka. Poprzez swoją niepełnospraw-
ność często dzieci te nie potrafią porozumiewać się w sposób werbalny. Trudności w tym zakresie 
uwarunkowane są różnymi czynnikami, np. zaburzeniami neurologicznymi. U dzieci z uszkodze-
niami centralnego układu nerwowego, naturalny proces nabywania kompetencji językowych 
z różnych przyczyn przebiega nieprawidłowo.

Fakt, iż dziecko nie mówi, nie oznacza jednak, że nie 
ma nam nic do powiedzenia. Dziecko nie znając innej 
metody porozumiewania się, nie potrafi wyrazić swoich 
myśli, czy uczuć w sposób werbalny. Poszukuje jednak 
niewerbalnych środków wyrazu. W wyniku braku kanału 
porozumiewania z otoczeniem często ucieka do innych 
form „komunikowania się” z otoczeniem, poprzez: krzyk, 
płacz, izolowanie się, autoagresję. Rodzice i nauczyciele 
nie zawsze prawidłowo odczytują nieprawidłowe zacho-
wania dziecka myśląc, że jest ono nieposłuszne. Bardzo 
możliwe, że chce ono nie tyle zwrócić na siebie uwagę, ale 
wyrazić swoją reakcję na zaistniałe zdarzenie lub prosić 
o pomoc w zrozumieniu sytuacji. 

Jedną z metod, którą wykorzystuję w swojej pra-
cy w celu wzmacniania sfery porozumiewania się, jest 

Program Rozwoju Komunikacji Makaton – sys-
tem gestów i symboli językowych. „Makaton” jest 
przeznaczony dla osób z zaburzeniami komunika-
cyjnymi o podłożu niepełnosprawności intelektualnej, 
zaburzeń autystycznych, niepełnosprawności fizycznej, 
uszkodzeń sensorycznych, które z różnych przyczyn 
mają utrudniony kontakt werbalny lub w wyniku zabu-
rzeń i trudności komunikacyjnych nie mogą porozumie-
wać się przy użyciu mowy

W „Makatonie” każde pojęcie (słowo) ma swój od-
powiedni gest (znak manualny) oraz odpowiadający 
mu symbol graficzny. Są one proste i czytelne. Wprowa-
dzane gesty zastępują lub wspomagają słowny przekaz 
komunikatu. Gesty prowadzone są równocześnie 
z komunikacją werbalną, a gdy mowa już się pojawi, 

Poznaję, pokazuję i… mówię!
czyli „Makaton” jako alternatywna metoda komunikacjiED
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fot: MAKATON – plan dnia



są one stopniowo wycofywane. Symbole graficzne 
wykorzystują osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, 
a w zamian sygnalizują swoje potrzeby czy myśli poprzez 
wskazanie symbolu. 

Proponowane w „Makatonie” słownictwo odnosi się 
do aktywności, w których dziecko uczestniczy każdego 
dnia. Są to czasowniki, takie jak: jeść, pić, bawić się, spać, 
etc.; rzeczowniki: mama, tata, dom, samochód, lalka etc.; 
przymiotniki: mały, duży, suchy, mokry etc. oraz tzw. sło-
wa pomocnicze tupu: tu, tam, ja, ty, co, gdzie, etc.

Przed wprowadzeniem systemu komunikacji alter-
natywnej Makaton należy zorientować się, jaki zasób 
słownictwa biernego posiada dziecko, jaki jest stopień 
rozumienia przez nie języka mówionego. To konieczne, 
ponieważ aby dziecko mogło skutecznie posługiwać się 
gestami, najpierw musi nauczyć się rozumienia mowy. 

Metoda alternatywnego komunikowania się przezna-
czona jest dla dzieci, których rozwój poznawczy prze-
biega na poziomie, w którym nie muszą one posługiwać 
się konkretem, aby odwołać się do danego przedmiotu 
czy pojęcia. Prowadzi do sytuacji, w której dziecko po-
trafi posłużyć się symbolem lub gestem, aby coś drugiej 
osobie zakomunikować. Wprowadzając symbole, gesty 
Makatonu dziecko musi rozumieć, że wskazany symbol, 
pokazany gest oznacza konkretne rzeczy czy zdarzenia 
i  że to, co nam przekazał w formie symbolu zostało pra-
widłowo odczytane przez osobę dorosłą. 

Wprowadzając gesty i symbole Makatonu, należy 
uzupełniać je odpowiednim komunikatem werbalnym. 
Pokazując dzieciom gest wsparty słowem, zachęca się 
je wówczas nie tylko do naśladowania znaków, ale rów-
nież do podejmowania prób mówienia. Dziecko chcąc 
wyrazić swoją prośbę lub potrzebę podchodzi do tablicy 
z symbolami i wskazuje je np. „pić”, „ubikacja”, „bawić się”. 
Może przy tym początkowo wypowiadać pojedyncze sy-
laby, dźwięk lub ruszać ustami. Z czasem mogą pojawić 
się pełne słowa. Oczywiście należy pamiętać, że wpro-
wadzone gesty muszą być dostosowane do możliwości 
motorycznych dzieci. 

Wprowadzając dziecku gesty i symbole „Makaton” nie 
należy się obawiać, że spowoduje to zahamowanie mowy 
lub brak rozwoju mowy. Wręcz przeciwnie – odczuwal-
ne efekty w zakresie porozumiewania się wzmacniają 
w dziecku motywację do używania mowy, a w dalszym 

etapie jej nabywania – do powtarzania wyrazów. Sposób 
porozumiewania się dziecka z otoczeniem powinien od-
powiadać potrzebom dziecka i jego rodziny. Należy więc 
dowiedzieć się, jakie oczekiwania w tym zakresie porozu-
miewania się ma najbliższe otoczenie dziecka.

Z relacji rodziców i mojej obserwacji wywnioskowa-
łam, że metoda ta ułatwia osobom bliskim i terapeutom 
kontakt z dzieckiem, wyciszają się zachowania niepożą-
dane. Częściej rozumiane i odczytane są potrzeby dziec-
ka, poprawiają się relacje między rodzicem a dzieckiem 

oraz terapeutą a podopiecznym. Ważne jest, aby system 
gestów i symboli językowych był stosowany przez moż-

liwie wszystkie osoby, mające kontakt 
z dzieckiem: członkowie rodziny (rodzice, 
rodzeństwo) oraz osoby, z którymi dziec-
ko często się spotyka, np. nauczyciele, per-
sonel przedszkolny oraz jego rówieśnicy. 

Należy jednak pamiętać, że żadna z metod nie jest 
skuteczna w 100 % i aby przynosiła efekty, należy szukać 
i wybrać tę najbardziej odpowiednią dla każdego dziec-
ka. Przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę jego możli-
wości psychomotoryczne oraz wspominane przeze mnie 
potrzeby i oczekiwania osób najbliższych dziecku. 

Pewne jest jednak, że komunikacja alternatywna po-
maga wyrażać dziecku siebie i swoje potrzeby. Dziecko 
pyta i odpowiada, podejmuje decyzje i dzięki temu poko-
nuje bariery w porozumiewaniu się. Poprzez wskazanie 
manualne lub graficzne, a czasem i werbalne, dzieli się 
swoim sposobem poznawania i percepcji świata – tą dro-
gą – MÓWI o sobie.  ▪
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GEST i/ lub SYMBOL + MOWA = MAKATON

fot: MAKATON – dopasowywanie zwierząt w pary

fot: archiwum autorki


