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Jak może radzić sobie dziecko z jąkaniem z wyśmiewaniem? 

 
 Dziewięcioletni chłopiec jąkający rozpłakał się, gdy miał odegrać z mamą scenkę, 

kiedy wyśmiewa się jąkanie. Było mu niezwykle trudno pokazać tę sytuację. Myślał, ze nie da 

rady, bo tak bardzo to jest bolesna dla niego rzecz. Okazało się, że tą przykrą sytuację przeżył 

kilka dni temu i nikomu o tym do tej pory nie powiedział. Był bezradny wobec nieznajomych 

chłopców- nieco od niego starszych. Nie miał w sobie tyle siły, aby obronić się, aby 

przekazać im, że nie powinni wyśmiewać się z jąkania, z niego, gdyż i bez tego wyśmiewania 

wystarczająco jest mu ciężko. Mimo przeżytej traumy, chłopiec na grupowej terapii, odważył 

się i odegrał z mamą tę scenkę ze swojego życia. Następnie cała grupa rozpoczęła 

emocjonalną rozmowę na temat wyśmiewania z jąkania i  o tym, jak bardzo inni nie 

rozumieją problemu jąkania. 11-letni chłopiec opowiedział o tym, że czyta w internecie 

wypowiedzi swoich rówieśników, że on pewnie tak udaje, bo raz mówi płynnie a innym 

razem jąka się, że pewnie to jakaś „ściema” i w końcu uznawany jest przez nich za 

manipulanta, że wykorzystuje to w szkole.  

Inni opowiadali o takich sytuacjach, kiedy starsi, silniejsi od nich koledzy, śmieją się z nich, 

przedrzeźniają ich jąkanie i nawet dorośli (nauczyciele, rodzice) boją się powiedzieć o tym 

ich rodzicom, bo są zastraszani, że coś może się stać, że może ktoś uszkodzić ich dom, auto 

itp.  

 Powyższe sytuacje są przykładem jednych z wielu,  które zdarzają się w szkole a 

nawet i w przedszkolu.  

Jak pomóc dziecku? Czy dziecko samo może się obronić? Co robić w takich bolesnych dla 

osób jąkających się sytuacjach? 

 

Co można zrobić? 

 

1. Rodzic stwarza – jak najczęściej – przyjazne warunki do rozmawiania na 

temat trudności; 

 

2. Jeżeli rodzic dowiaduje się o zaistniałym, przykrym dla dziecka, 

wydarzeniu, to proponuje odegranie scenek sytuacyjnych:  

* scenki z odwróceniem ról tzn. rodzic jest  dzieckiem a dziecko tą osobą, 

która się wyśmiewa;  

* odegranie scenki, w której rodzic grając wyśmiewane dziecko, pokazuje 

sposoby radzenia sobie; 

*  a następnie jeszcze raz odegranie scenki, jak już samo dziecko 

odpowiednio broni się; 

 

3. Zapoznanie się przez dziecko ze wskazanym, pomocnym jego zachowaniem  

    i przećwiczenie tych postaw: 
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                                            ZACHOWANIA 

 

* Stoję pewnie i patrzę pewnie! 

 

* Patrzę na osobę, które są mi przyjazna; 

 

* Przebywam w otoczeniu mi przyjaznym; 

 

* Stoję dalej od osób, które mi dokuczają; 

 

* Stoję bliżej nauczyciela: 

 

* Rozmawiam pewnie i odważnie; 

 

* Jestem przygotowana/ przygotowany do lekcji; 

 

* Rozwijam swoje zainteresowania; 

 

* Patrzę życzliwie na innych; 

 

* Obserwuję innych i robię sobie notatki z tej obserwacji; 

 

* Obserwuję swoją postawę i dokonuję autokorekty; 

 

* Planuję swoje zachowanie na jutrzejszy dzień; 

 

* Rozliczam się z realizacji swoich planów; 

 

* To ja rozpoczynam rozmowę i też to ja organizuję spotkania, wyjścia; 

 

* Zajmuję się sobą a nie wyczekuję nieprzyjaznych zachowań innych; 

 

* Ja też mam prawo do błędów; 

 

* Powtarzam sobie w myślach afirmacje np.  

 

Jestem dobra/ dobry w karate (w …)!  

 

Pomagam koleżance w matematyce!  

 

Jestem dobra/y z przyrody!  

 

Jestem dobra/ dobry w matematyce!  itp. 

 

(na w-fie, w historii, w piłce nożnej; w grze na gitarze, w karate, w tenisie,  

w jeździe na rolkach, w pomaganiu innym itp.) 
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4. Wypowiedzenie przez dziecko zdań, pomocnych w obronie; 

 

OBRONA -   zdania do wypowiadania 

 

* Co Ty robisz? Nie chcę, abyś się ze mnie wyśmiewał! Daj mi spokój! 

 

* Proszę, zostaw mnie w spokoju!  

 

* Tak mówię, bo się czasami jąkam i już wystarczająco się z tym męczę! 

 

* Czasami tak mówię, jąkam się! Taka/ taki już jestem i to jest moja sprawa! 

 

* Ważne dla mnie jest to, że jestem sobą! To, że wyśmiewasz się ze mnie, nie sprawi,  

   że będziesz lepsza/lepszy!  

 

* To, że inaczej mówię, to nie znaczy, że jesteś lepszy ode mnie! 

 

* Lubię Ciebie i proszę bądź dla mnie przyjazna/y! Oczekuję od Ciebie tolerancji! 

 

* Takie zachowanie jest złe! Ja będę postępowała/   postępował zgodnie z sobą. 

 

* Postaw się na moje miejsce i pomyśl, jak się czułabyś/ czułbyś? 

 

* Proszę, zostaw mnie, ja wiem, że jestem OK!    

 

 


