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Jąkanie – od kiedy staje się problemem dla dziecka? 

  

3- 5-latek z jąkaniem na pytanie, czy masz czasami trudność z mówieniem zazwyczaj odpowie: „Nie”, tylko 
niektóry powie: „Czasami”. 

W związku z tym, co robić, gdy małe dziecko, zaczyna powtarzać sylaby, słowa, gdy słyszymy zacinanie, czy 
czekać aż „samo przejdzie”, czy udać się po pomoc do specjalisty, który zna się na jąkaniu? 

Niewątpliwie należy pomóc dziecku, bo ono samo nie zawsze sobie poradzi z zająknięciem, z napięciem, 

które blokuje mówienie. Dziecko pozostawione samo ze swoją trudnością  w mowie szuka różnych środków 
pomocy (robi to nieświadomie) takich jak: powtarzanie sylaby, słowa, pomoc przy pomocy ręki, gestu (np. 
rytmiczne uderzanie ręka w nogę); ograniczanie swojej wypowiedzi do jednego słowa: „Tak”; „Nie”; „Jestem”; 
„Dobrze”; „Nie wiem”. To ostatnie słowo jest bardzo często używane przez dzieci z jąkaniem, bo najłatwiej 
powiedzieć „Nie wiem” i już dalej nikt nie oczekuje dalszej dłuższej wypowiedzi, która wymaga pokonania 
swoich lęków, strachów. Wówczas to już nikt nie patrzy, nie koncentruje się na dziecku z jąkaniem, nie widzi 
jego grymasów, zaczerwienienia na twarzy, nie słyszy  dziwnych dźwięków w jego mowie: „yyy…”; „hmm”; 
„hę,hę…”; „ggg..”- wydobywających się z jego napiętego gardła. Bywa też, że dziecko jąkające się zaniemówi, 
bo lepiej nie odzywać się, niż być obiektem ośmieszenia, czy nadmiernej uwagi innych. 

 Jak pomóc, aby nie wyolbrzymić problemu, aby też i w dziecku nie stworzyć tego problemu? 

Dziecku należy dać konkretne sposoby radzenia sobie z trudnością w mówieniu np. jak ma mówić „Dzień 

dobry”; „Proszę…”. Jak ma pomagać sobie przy starcie mowy: „Zaczynaj jak szybowiec a nie jak odrzutowiec” 
tzn. rozpoczynaj wypowiedź wolno i delikatnie z lekkim wyśpiewaniem pierwszej sylaby. Możesz pomóc sobie 
przy starcie – gestem, skinieniem głowy, ruchem nogi, ręki. Dziecko uczy się nieco wolniejszego tempa 
mówienia, bardziej śpiewnego. Otrzymuje od terapeuty konkretny sposób radzenia sobie z napięciem, z 
zacięciem i co daje mu to szansę odczuwania pozytywnych doświadczeń w mówieniu. 

  

Najważniejsza pomoc dziecku z jąkaniem to praca z rodzicem. To rodzic uczy się wolniejszej mowy, 
poprosi rodzinę, aby mówiła w nieco wolniejszym tempie tak, aby dziecku dawać wzór mówienia. Zadaniem 
rodziców jest uporządkowanie organizacji codziennych, tygodniowych zajęć dziecka, aby dawały poczucie 
bezpieczeństwa i były przyjaznym tłem do funkcjonowania dziecka, do komunikacji słownej. Poprzez 
powtarzanie tych działań nastąpi petryfikacja płynnej mowy. 

Ważne jest, aby rodzic akceptował swoje dziecko wraz z jąkaniem, a nie wciąż - w głębi serca - marzył o 
dziecku bez jąkania. Rodzic, który nie jest zadowolony do końca- bo jego dziecko ma tę przypadłość, rodzic, 
który ukrywa jąkanie dziecka przed nauczycielami, znajomymi – myśląc, że dziecko tego nie widzi, nie czuje 
(ale czy aby na pewno o tym dziecko nie wie, czy aby na pewno tego dziecko nie wyczuwa?) sprawia, że w 
dziecku rodzi się odczucie niespełnienia oczekiwań rodzica a przez to jąkanie nie wycisza się, ale wzmacnia, 
potęguje. 

  

Ważne jest, aby rodzic akceptował dziecko z tymi jego przypadłościami „Tu i teraz” a nie dopiero w 

przyszłości - jak będzie inne niż teraz tzn.- bez jąkania – to on wówczas będzie akceptował swoje dziecko w 
„całości”. 

Ważne jest, aby rodzic nie wstydził się swojego dziecka z jąkaniem, bo każdy nawet najmniejszy odruch tego 
wstydu dziecko wyczuje. 
 
 

Wskazówki dla rodzica: 

Czy potrafię myśleć jak moje dziecko, a więc: 
 
 

1.Co ważne jest dla mojego dziecka?  
  (koledzy, koleżanki, pasje dziecięce itp.) 

 
 



Dlaczego Rodzic tak bardzo cieszy się, gdy płynnie mówię ( i w dodatku przez dłuższy czas)? Dlaczego 
moja mama, czy tata tak bardzo nie cieszy się, gdy jąkam się, ale opowiadam, mówię, co czuję, co się 

wydarzyło? 
 
2. Dlaczego Rodzic nie odczytuje moich – na „tu i teraz”- emocji? (Rodzic myśli: „O jak się męczysz, jak 

Ci jest ciężko mówić, jak źle wyglądasz podczas tego mówienia, jak trudno jest mi Ciebie słuchać, bo tak 
bardzo przeżywam to Twoje jąkanie i nie mogę Ci pomóc.” 
 
  
A takie myślenie Rodzica mogłoby mi pomóc: „Jak cudownie, że mi o tym opowiadasz i mogę Cię 

słuchać.” „Dziękuję Ci, że mówisz mi to wszystko, to dla mnie i dla Ciebie jest ważne.” „Wiedz i czuj, że ja 
będę Cię słuchać i zawsze Ci pomogę- w każdej sytuacji jestem i będę z Tobą.” „Kocham Cię.” „Jestem z 
Ciebie bardzo dumny i jesteś dla mnie najwspanialszy- czujesz to.” „Uwielbiam Twój głos, Twoje 
opowieści.” „Masz w sobie dużo mądrości i mocy, i wszystko możesz.” 

A przede wszystkim słucham uważnie o czym mówi dziecko, co chce mi przekazać, co dla dziecka w tym 

momencie jest najważniejsze. 

  

Co roku odbywają się turnusu rehabilitacyjne – terapii jąkania, organizowane przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Osób Jąkających się- Lublin i Fundację FROGOS- Kraków. 
 
2 x w miesiącu (1-sza i 2-ga środa miesiąca o godz. 19.00) w Osiedlowym Klubie SOBÓTKA w Toruniu na ul. 
Wojska Polskiego. Tel kont. z logopedą - 56 622 37 00  lub adres inter. www.jakanietorun.pl i kontakt z 
prezesem Klubu J – Max Szot 

 

http://www.jakanietorun.pl/

