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 uporządkowany, spójny systemem znaków 

z określonymi regułami użycia oraz tworzenia; 

 

 kategorie językowe reprezentowane są przez 

odpowiednie grupy znaków i zasady ich wykonywania  

-GESTY  lub rysowania - SYMBOLE. 



Program  Językowy  MAKATON 
 

 

GESTY  i/lub  SYMBOLE  + MOWA 



 metoda AAC- wspierająca i alternatywna metoda 

komunikacji, 

 program rozwoju komunikacji, 

 system gestów i symboli graficznych, 

 Margaret Walker z Wielkiej Brytanii-opracowała metodę, 

 dr Bogusława B. Kaczmarek – autorka polskiej wersji, 

 KONi - Komunikacja Osób Niepełnosprawnych  

 2001-2005 r. powstał pierwszy zestaw polskich    

 gestów.  

 



 podstawowa komunikacja, 

 ułatwia interakcje społeczne, 

 pomoc w rozumieniu, 

 rozwój umiejętności językowych, 

 nauka umiejętności pomocnych w czytaniu i pisaniu, 

 pomoc w budowaniu relacji. 



 dzieci i dorośli z zaburzeniami komunikacji:  np.   

z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z porażeniem 

mózgowym, z autyzmem, z uszkodzeniami sensorycznymi; 

 

 osoby z trudnościami  w:  rozwoju mowy, rozumieniu, 

wyrażaniu swoich myśli, uczuć, koncentracji uwagi; 

 

 partnerzy komunikacyjni tj. rodzice, opiekunowie, 

rodzeństwo, nauczyciele. 



 znaki manualne, 

 proste w motorycznym wykonaniu,  

 możliwość modyfikowania, 

 czytelne,  

 ikoniczne, 

 forma alternatywna lub wspomagająca komunikacje 

werbalną,   

 są stosowane symultanicznie z mową, poprawną pod 

względem gramatycznym, 

 wzmocnione naturalnymi elementami komunikacji tj.  

   mimika, intonacja, ruch ciała, kontakt wzrokowy. 

 

 



 polskie gesty Makatonu odnoszą się do polskiej kultury, 

 opracowane na bazie naturalnych znaków ikonicznych 

(tj. gestów odnoszących się do rzeczywistych czynności, 

przedmiotów) wykonywanych przez dzieci w wieku 

przedszkolnym, uzupełnionych w uproszczone 

motorycznie znaki pochodzące z Polskiego Języka 

Migowego. 

 

 



 wykonywane są ręką dominującą, 

 ruchy poziome wykonywane są na zewnątrz ciała, 

 nie przekracza linii środka ciała, 

 wykonywane są w obszarze ciała od głowy do talii  

(są wyjątki), 

 dla wzmocnienia znaczenia istotne jest umiejscowienie 

gestu, 

 3 aspekty: kierunek, miejsce, ruch. 

 





 czarno-białe rysunki liniowe (czarna figura, białe tło), 

 z podpisem lub bez, nad lub pod symbolem, 

 ikoniczne, obrazkowe, proste,  

 podstawa znaku oznaczona jest grubą linię, 

 

 wykorzystywane są przez osoby, które nie są w stanie 

wykonać gestu, 

 osoba wskazując na symbol sygnalizuje swoje potrzeby 

i zainteresowania. 



  wybór formy gestu lub symbolu zależy od 

indywidualnych potrzeb i umiejętności,  

 mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie oraz być 

łączone z innymi systemami AAC, 

 ze znaków Makatonu można zrezygnować, kiedy 

dziecko/dorosły opanuje mowę w stopniu 

umożliwiającym zrozumiałe porozumiewanie się. 

 



 słowa- klucze (2 lub 3 gesty/symbole), 

 funkcjonalne znaczenie (1 gest/ symbol dla całego 

zdania), 

 każde pojęcie (wyjątki). 

 



podstawowe dodatkowe 

 codzienna komunikacja 

 funkcjonalność 

 wysoka powtarzalność 

 około 450 pojęć 

 1-9 poziomów 

 

 

 

 

 

 rozszerzenie  tematycznie 

 około 7 tysięcy pojęć 



 Makaton w nauczaniu symboli wykorzystuje strategie 

wymiany podobną do PECS-u. (Picture Exchange Communication System). 

 Podstawom celem, poza nauką symboli, jest nauczenie 

interakcji komunikacyjnej. 

 Strategia wymiany przebiega w kilku fazach: 

 1. nauka inicjowania komunikacji, 

 2. rozszerzenia użycia symboli z innymi osobami 

  i w różnych miejscach, 

 3. dokonywania wyboru pomiędzy symbolami,  

 4. tworzenia prostych zdań oraz precyzowania próśb  

  poprzez wskazanie właściwości przedmiotów.  
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              materiały szkoleniowe. 
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