
JAK POSTĘPOWAĆ GDY DZIECKO MA ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY

W toku rozwoju mowy , jej rozumienie rozwija się szybciej niż umiejętność wysławiania. 
Dziecko, które reaguje zwykle emocjonalnie nie jest w stanie wyrazić w pełni swoich myśli. W 
związku z tym czasami czuje, ze nie potrafi mówić płynnie. Powstaje dysproporcja między tym co 
chciałoby, a co może powiedzieć. Jąkanie polega na zaburzeniu koordynacji pracy narządów 
oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. W obrazie klinicznym obserwuje się wzmożone 
napięcie mięśni związanych bezpośrednio lub pośrednio z mową. 
W mowie jąkajacych się można zaobserwować krótsze lub dłuższe przerwy, co robi wrażenie 
przeszkód. Występują one najczęściej przy rozpoczynaniu mówienia na początku zdania, wyrazu 
lub po przerwie w mówieniu i rozpoczęciu ponownie jakiejś wypowiedzi. Po takiej przerwie 
dziecko stara się powtórzyć daną wypowiedź płynnie i stąd wynikają powtórzenia głosek, sylab, do 
czasu aż uda się mówić płynnie. W tym czasie obserwuje się u mówiącego przyspieszony, 
nieregularny oddech, często krótki bezdech. Ale gdy jąkającemu się uda się mówić płynnie, słyszy 
się przyspieszone tempo mowy, twardą fonację, brak w wypowiedzi rytmu i harmonii. Dostrzega 
się także często napięcie mięśni nie biorących udziału w mówieniu- ruchy głowy, kończyn , 
czerwienienie się, blednięcie, pocenie.
Ze względu na objawy, jąkanie dzielimy na :
jakanie kloniczne- charakteryzuje się krótkimi zahamowaniami mowy i wielokrotnym 
powtarzaniem sylab
jąkanie toniczne- charakteryzuje się dłuższymi zahamowaniami i wielokrotnym powtarzaniem 
głosek
jąkanie toniczne ze współruchami- dodatkowe ruchy kończyn.
Zaburzenia płynności mowy pojawiajace się w okresie między 3-5 rokiem życia , są spowodowane 
nieukończonym rozwojem psychofizycznym dziecka, pewną niesprawnością narządów mowy, nie 
dość szybkim kojarzeniem nazw z pojęciami oraz niepełnym opanowaniem form gramatycznych, 
czyli dysharmonią między potrzebą wyrażania swoich myśli, a możliwościami w zakresie 
mówienia. Takie zaburzenia to najczęściej tzw jąkanie wczesnodziecięce, które mija wraz ze 
zwiększającą się sprawnością w posługiwaniu się mową. 
Jąkanie ulega przekształceniu wraz z wiekiem dziecka. 
Najprawdopodobniej istnieje kilka przyczyn pojawienia się jąkania. Można je wg niektórych teorii 
podzielić na biologiczne i społeczne.
Z czynników wyzwalajacych pierwsze objawy jąkania , wiekszość autorów zwraca uwagę na silne 
wstrząsy emocjonalne lub szok nerwowy, towarzyszący fizycznym urazom. Są też dowody na to ,że
w niektórych przypadkach predyspozycje do jąkania są przekazywane genetycznie.
Istnieją pewne okoliczności , które mogą spowodować pogłębienie się jąkania. Należą do nich :
Sposób w jaki osoby z otoczenia rozmawiają z dzieckiem:

1. Szybkie tempo mówienia.
2. Przerywanie dziecku.
3. Odgadywanie co dziecko chciało powiedzieć.
4. Rozpoczynanie mówienia zaraz, gdy dziecko przestało mówić.
5. Zasypywanie dziecka wieloma pytaniami.
6. Rywalizacja o włączanie się w rozmowę.

Stosunki panującew obrębie rodziny :
1. Nadmierne żądania wobec dziecka.
2. Konflikt z dzieckiem z powodu dyscypliny.
3. Pośpiech.
4. Doświadczenia , które powodują , że dziecko czuje się niepewne, niedowartościowane.

Oczywiście gdy zauważymy problem, udajmy się do specjalisty, ale nad pewnymi rzeczami 
możemy pracować w domu , przedszkolu , czy potem w szkole. W załącznikach przedstawię 
państwu zebrane przez Centrum Logopedyczne rady dla rodziców oraz nauczycieli.




