
Rzecz o jąkaniu czyli co robić, gdy małe dziecko jąka się?

Jąkanie  jest  zaburzeniem  komunikacji  językowej,  w  którym  zakłócona  jest  płynność
wypowiedzi.  Najczęściej  bierze  swój  początek  w  okresie  wczesnego  dzieciństwa.  Może
przyjmować różne formy zakłóceń od powtarzania poprzez przeciąganie czy blokowanie dźwięków
mowy. Wiąże się ze wzmożonym napięciem mięśniowym, wpływa na uczucia i emocje doznawane
zarówno przez dziecko dotknięte tym zaburzeniem, jak i samego słuchacza.

Do  gabinetów  logopedycznych  często  trafiają  rodzice  zaniepokojeni  objawami  jąkania
u swojego  dziecka.  Poszukują  konsultacji  i  wsparcia,  bo  czują  się  bezradni.  Nierzadko,  choć
zupełnie niesłusznie, obwiniają siebie za sposób mówienia dziecka, doszukują się wielu błędów
natury  wychowawczej  lub  wskazują  na  traumatyczne  sytuacje,  które  w  ich  opinii  wywołały
niepłynność.  Tymczasem na  problem pojawienia  się  jąkania  na  wczesnym etapie  kształtowania
mowy należy spojrzeć ze znacznie szerszej perspektywy.  

Istnieje  szereg  naukowo  udowodnionych  i  coraz  nowszych  teorii  wskazujących  na
wielowymiarowe przyczyny pojawienia się tego zaburzenia. Niemniej jednak nadal nie jest w pełni
znana i ustalona geneza jąkania.

Prof.  T.  Woźniak  (2017)  w  swoim  artykule  wskazuje  na  neurofizjologiczne
i neuroanatomiczne różnice na poziomie mózgu, w tym na zaburzenia połączeń w lewej półkuli
mózgu, będące przyczyną niepłynności mówienia. Dotyczy to głównie, zdaniem autora,  osłabienia
połączeń  w  obwodach  planowania  i  kontroli  wypowiedzi.  Może  to  prowadzić  do  opóźnień
w przetwarzaniu  informacji  językowych.  Wiąże  się  z  zaburzeniami  lateralizacji  w  zakresie
słuchowej kontroli wypowiedzi (dominacja prawej półkuli mózgu i lewego ucha).

Ostatnie  badania  naukowe podkreślają  wieloczynnikowe  podłoże  pojawienia  się  jąkania
u dzieci.  Jak  podaje  prof.  K.  Węsierska  (2017)  istnieje  pewna  genetyczna  predyspozycja  do
wystąpienia  jąkania,  a  także  kombinacja  innych  czynników  natury  psychologicznej
i środowiskowej,  nasilających  lub  osłabiających  objawy tego  zaburzenia.  Do  grupy czynników
mogących wyzwolić problemy z jąkaniem, oprócz różnic na poziomie budowy i funkcji mózgu,
zaliczana  jest  sprawność  motoryczna,  zwłaszcza  w  zakresie  motoryki  małej  i  orofacjalnej,
wolniejszy czas reakcji i mniej stabilne wzorce ruchowe. Inne symptomy pośrednio wyzwalające
jąkanie to dynamiczny rozwój mowy dziecka, szczególnie w okresie między 2-5 r.ż. Jest to czas,
w którym maluchy zaczynają tworzyć bardziej  złożone konstrukcje składniowe i posługiwać się
coraz bogatszym słownictwem, nierzadko doświadczając trudności w płynnym komunikowaniu się.
Przytaczając wyniki badań autorka podkreśla, że opóźnienia w rozwoju sprawności artykulacyjnej
oraz  temperament   dziecka  i  jego  zdolność  do  regulowania  swoich  emocji  mogą  wpływać  na
utrzymanie się objawów zaburzenia. 

Wyniki najnowszych badań amerykańskich, na które powołuje się pani profesor dowodzą,
że chroniczne jąkanie w większości przypadków dotyczy chłopców (w proporcji 4:1), przy czym
dziewczynki mają większe szanse na przezwyciężenie jąkania w okresie wczesnego dzieciństwa. Im
później objawy jąkania pojawią się po raz pierwszy (po 4-tym lub 5-tym roku życia) tym ryzyko
jego  utrwalenia  staje  się  większe.  Istotnym  czynnikiem  predysponującym,  jak  wykazano,  jest
historia  jąkania  w rodzinie,  a  także  informacja  o  jego  samoistnym wygaszeniu  czy utrwaleniu
w późniejszym wieku szkolnym. Czas, jaki upłynął od momentu wystąpienia pierwszych epizodów
oraz  pojawienie  się  wtórnych  symptomów t.j.  napięcie  czy  reakcja  walki  z  jąkaniem,  również
należy uznać za istotny wyznacznik wygaszający lub nasilający przebieg jąkania. Wyniki badań nie
potwierdziły  natomiast,  by stopień  ciężkości  objawów w momencie  ich  wystąpienia  mógł  być
uznany za  czynnik  negatywnie  prognozujący.  Postuluje  się  w nich  potrzebę  podjęcia  wczesnej
interwencji terapeutycznej. Bowiem, im dłużej dziecko jąka się, tym bardziej maleją jego szanse na
to, że jąkanie ustąpi samoistnie. 

W  opublikowanym  niedawno  „Przewodniku  dla  rodziców  małych  dzieci,  które  mają
problem z płynnym mówieniem” (2019) autorki K. Węsierska i B. Jeziorczak zwracają uwagę na
włączenie  rodziców  w  przebieg  diagnozy  i  terapii  dziecka.  Ma  to  na  celu  zidentyfikować
potencjalne zasoby tkwiące w środowisku rodzinnym dziecka i w samych rodzicach oraz uznać je



za klucz do sukcesu w terapii. Zawarte w książce „złote zasady”, wśród wielu cennych i istotnych
porad,  wskazują  na  potrzebę  zmiany wzorca  zachowania  rodziców względem dotkniętych  tym
zaburzeniem dzieci. Chodzi o to między innymi, by z uwagą słuchać tego, co dziecko mówi bez
względu na płynność. Podczas wspólnej zabawy rodzice powinni stwarzać okazje do przejmowania
inicjatywy przez dziecko. Istotne jest, by wyznaczać  realistyczne oczekiwania, w których docenia
się  podejmowany wysiłek  malucha,  a  nie  efekty.  Akceptować swoje dziecko takim,  jakim jest.
Budować wiarę w siebie, poczucie sprawstwa i pewności.

Prof. J. Cieszyńska (2013) zwraca uwagę, że nie istnieje zjawisko jąkania rozwojowego, bo
jak twierdzi, musiałoby mieć znamiona pozytywnej, rozwojowej zmiany. Stawianie takiej diagnozy
powoduje,  że  rodzice  nie  szukają  pomocy  i  nie  podejmują  działań  terapeutycznych  na  rzecz
swojego dziecka. A tymczasem jąkanie niesie za sobą poważne trudności na dalszym etapie rozwoju
systemu językowego, wpływa negatywnie na emocje oraz rozwój społeczny. Chodzi o to, jak ważne
jest  podjęcie  natychmiastowych  działań,  by  jąkanie  nie  utrwaliło  się.  Dzięki  odpowiednim
działaniom i warunkom można ograniczyć rozwój czynników wyzwalających  i podtrzymujących
jąkanie, a nawet przyczynić się do jego całkowitego zaniku.

 Jak zatem pomóc dziecku, które się jąka?

Prof. J .Cieszyńska wraz z zespołem terapeutów z Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju
oraz logopedów pracujących Metodą Krakowską postuluje wprowadzenie takich warunków, które
w naturalny sposób tworzą neurobiologiczną bazę do harmonijnego kształtowania rozwoju języka
dziecka.  Do  nich  zalicza  m.in.  eliminowanie  cyfrowych  technologii  w  otoczeniu  dziecka,  jak
również odpowiednią,  zdrową dietę  wolną od cukrów, słodzonych napojów oraz konserwantów
zawartych w przetwarzanych produktach żywieniowych. Czynniki te mogą nadmiernie pobudzać
układ  nerwowy  dziecka  i  potęgować  jąkanie.  Ważną  rolę  odgrywa  uregulowany  tryb  życia,
odpowiednio długi sen oraz stałe pory jedzenia i spania. Istotne znaczenie ma ruch na świeżym
powietrzu,  codzienny  spacer,  jazda  na  rowerze,  pływanie,  taniec  i  wiele  innych  aktywności.
Podczas  terapii  najważniejsze  jest  wspieranie  funkcji  rozwojowych,  co  oznacza  prowadzenie
systemowej stymulacji. Stymulacja ta wykorzystuje następujące strategie:

 słuchanie i powtarzanie nagrań wydłużonej mowy (program słuchowy „Słucham i uczę się
mówić” - codziennie w słuchawkach),

 wprowadzenie wczesnej nauki czytania sylabami, która uczy kontroli mowy oraz uruchamia
inny sposób przetwarzania języka, eliminujący jąkanie (seria książek „Kocham czytać”)

 wydłużanie fazy oddechowej (ale nie dmuchanie na piórka czy piłeczki – chodzi o długą
fazę  wydechu,  którą  dziecko  ćwiczy  podczas  śpiewu  lub  gry  na  flecie  oraz  podczas
czytania),

 rozwijanie dużej i małej motoryki (ważne wspieranie dominującej ręki),

 usprawnianie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej,

 stymulowanie  lewej  półkuli  mózgu  (szeregi,  sekwencje,  układanie  klocków  według
wzorów),

 rozwijanie spostrzegania wzrokowego.

Dzieci przejawiające niepłynność mówienia bardzo potrzebują ciszy, w miarę możliwości
ograniczenia pośpiechu i eliminowania presji. Oczekują wsparcia ze strony rodziców, wysłuchania
i specjalnie  poświęconego  im  czasu.  A gdy  pytają  o  powody  swojego  zakłóconego  mówienia
oczekują zrozumienia i prostego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje. Zwykle z ulgą przyjmują
informację, że języczek dopiero uczy się mówić i trzeba mu w tym pomóc. Dzięki temu przestają



siebie obwiniać i chętniej poddają się prowadzonym w formie zabawy elementom terapii. Kiedy
jednak epizody jąkania nasilają się, lepiej pozostawić je w domowym zaciszu i nie posyłać przez
jakiś czas do przedszkola.

W  swojej  wieloletniej  praktyce  logopedycznej  popartej  zdobytą  wiedzą,  literaturą
i doświadczeniem z powodzeniem stosuję opisane powyżej zasady oraz zachęcam rodziców, by: 

 mówić do dziecka naturalnie,  ale  nieco wolniej  – taki wzorzec mowy sprzyja płynności
mówienia, zachęca dziecko do naśladowania poprawnego sposobu komunikowania się,

 kierować w stronę dziecka proste, zrozumiałe komunikaty, 

 stosować pauzy w mówieniu, rozmawiać po kolei bez przerywania i przekrzykiwania siebie
nawzajem, 

 wypowiadać się śpiewnie, melodyjnie, z wyrazistą intonacją, 

 w chwilach trudnych wykorzystać szept,

 zachęcać  dziecko  do  dopowiadania  zdania,  zawieszając  lekko  własną  wypowiedź  np.
(rodzic)...a teraz ubieramy.... (dziecko) buciki,

 śpiewać z dzieckiem np. podczas spaceru, kąpieli w wodzie, zabaw w domu,

 bawić się w role, prowadzić dialog z maskotkami, kukiełkami, figurkami zwierząt (dziecko
mówi w imieniu zwierzątek),

 usprawniać manualnie czyli rysować, wycinać, lepić, kleić, nawlekać korale itd.,

 recytować wierszyki ze wsparciem naturalnej gestykulacji - ruchy rąk, nóg, całego tułowia,

 czytać lub opowiadać bajki - wówczas dziecko naturalnie uczy się wzorcowego sposobu
mówienia, wycisza się, reguluje swoje emocje, rozwija kulturowo, 

 na dobranoc wykorzystać rymowanki - masażyki na plecach dziecka, kołysanki, mruczanki,
szeptanki,

 w  okresach  wzmożonego  jąkania  eliminować  nadmiar  emocji  wokół  dziecka  (huczne
zabawy, żywiołowe imprezy rodzinne),

 słuchać ze spokojem wypowiedzi dziecka, nie przerywać, nie dopowiadać, nie poprawiać,
nie udzielać dobrych rad,  nie zalewać pytaniami, 

 parafrazować wypowiedź dziecka w wolnym, spokojnym tempie,

 akceptować mówienie dziecka - pokazać, że nie to jak rozmawia, ale co chce powiedzieć
jest najważniejsze,

 wzmacniać  osobowość  dziecka,  eksponując  jego  talent  plastyczny,  teatralny,  wokalny,
sportowy itp.



Są to zalecenia, które  zostały sformułowane i zweryfikowane na przestrzeni dziesięcioleci
doświadczeń wybitnych logopedów i terapeutów. Potwierdzone także własną praktyką.  

Warto im zaufać

Danuta Turoń, logopeda
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