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”Jąkanie bywa nazywane: „nerwicą mowy”, nerwicą koordynacyjną, nerwicą ruchową, bardziej 
psychologicznie- nerwica oczekiwania itp. 

Z. Engiel widzi związek jąkania z afektem, emocją. Niestety nie można jednoznacznie wskazać co 
jest przyczyną  a co skutkiem: czy emocja wywołuje jąkanie, czy jąkanie sprawia, że pojawiają się 
dane emocje. 

Zdaniem Z. Engiel  w terapii jąkania próbuje się różnych metod: stosuje się leczenie 
farmokologiczne, psychoterapię, ćwiczenia reedukujące mowę. 

Autorka wyraźnie wskazuje  na kompleksowe działanie terapeutycze  ze względu na „kompleksowy 
charakter schorzenia”. 

Zwraca uwagę na to, że „radykalnej metody terapii jąkania nie ma i pewien procent pacjentów 
pozostaje niewyleczony.” Dalej podejrzewa, że „jąkanie  nie tyle jąkanie jest w tych wypadkach 
oporne na leczenie, co sam pacjent.” 

Rodzaje jąkania 

1) Jąkanie przy „starcie mowy” – zaburzenie koordynacji układu oddechowo- 

    fonacyjno- artykulacyjnego. 

2) Jąkanie w toku mowy 

 
Jąkanie przy „starcie" mowy. 

/Z. Engiel roboczo podparcie oddechowe nazywa „stop”./ 

”Jąkanie na bezdechu” = „falstart” – kiedy ruchy mowne rozpoczynają się w momencie, gdy 
jeszcze nie nastąpił wdech. 

”Jąkanie  na wdechu” – „falstart” mowy następuje na wdechu. 

”Jąkanie na stopie” – jąkanie pojawia się w momencie, gdy skończył się wdech, a nie rozpoczął się 
jeszcze wydech. Tu mamy do czynienia z blokiem na jednej głosce np. /p, b, t / 

Jąkanie w toku mowy. 

Jąkanie następuje w trakcie mówienia. Jest to jąkanie lżejsze, często nazywane zacinaniem. 

Podłożem występowania jąkania w toku mówienia jest zaburzona płaszczyzna 
suprasegmentalna  substancji fonicznej tekstu (cechy prozodyczne mowy). 

”Trzepotanie” – jednostka chorobowa polega ona na znacznym przyspieszeniu tempa mowy i 
często występuje razem z jąkaniem i przez to komplikuje jej obraz. 

Terapia jąkania – metoda Zofii Engiel 

Terapia od 7 r. ż – terapia jąkania u młodzieży i dorosłych osób. 

Terapia grupowa (ćwiczenie grupowe i indywidualne). 

Trwa 3 – 4 miesiące; 2 x w tygodniu w Poradni. Ćwiczenia w domu -  6 x w ciągu dnia po 10 minut i 
dodatkowo uczestnik terapii prowadzi zeszyty kontrolne ćwiczeń. 



Zadaniem rodzica jest dopilnowanie systematyczności, ale nie kontrolować – bo dobrze tego może 
nie zrobić. 

  
Zdaniem Z. Engiel nie zawsze błąd techniczny prowadzi do natychmiastowego zacięcia. 
Natomiast zacięciew mowie jest spowodowane jakimś błędem technicznym. 

Od początku terapii sposób mówienia nie odbiega od normalnego (nie stosuje spowolnienie mowy, 
wydłużania itp.), czy sztucznie rytmizowanej mowy. 

Schemat ćwiczeń w terapii 

Za pomocą ćwiczeń  technicznych i wyrobienia ręczno-mownych automatyzuje się nowe, 
prawidłowe mechanizmy sterujące mowę, eliminując działanie dawnych, wadliwych. 

Odpowiedzialność za korekcję mowy przejmuje chwilowo inny, niezaburzony system ruchowy. 

Trening zsynchronizowanych czynności ręczno- mownych automatyzuje nowe, prawidłowe 
mechanizmy sterujące mowę, eliminując działanie dawnych, wadliwych. 

    Technika ćwiczeń startu mowy: 

1) Za pomocą ruchów wiodących rąk- Postawa wyjściowa: ręce złożone przed sobą, połączone 
dłońmi („jak do pacierza”). W czasie szybkiego rozkładania rąk nabiera się ustami powietrze. Gdy 
ręce znajdują się w pozycji „odmierzającej szerokość ciała”, następuje zatrzymanie oddechu i w 
chwili, gdy ręce rozpoczynają powrotny ruch ku sobie- startuje mowa.  Ostatnie, akcentowane 
słowo wypada w chwili spotkania się dłoni. Następnie powtarza się schemat ćwiczenia. 

Wydech przy  mówieniu ma być dłuższy niż wdech. 

 
2) Przy pomocy małej gumowej gruszki  (zalecany rozmiar 2). 

Pozycja wyjściowa: dłoń lewej ręki przyłożona w lewej okolicy ostatnich żeber i brzucha, dłoń 
prawej ręki obejmuje palcami gumową gruszkę- przyłożona z prawej strony (dla leworęcznych – 
odwrotnie). 

W pozycji wyjściowej brak jest powietrza zarówno w płucach, jak i w naciśniętej palcami gruszce. 
Gdy palce zwalniają ucisk gruszki, to jednocześnie do niej i do płuc wchodzi  powietrze ( 
kontrolowane to jest lewą ręka, przyłożoną do boku). Przy powolnym naciskaniu palcami gruszki 
wypowiada się płynnie zdanie na wydechu. 

Dalej powtarza się ten sposób pomocy w mówieniu. 

Pomoc gruszki Z. Engiel wprowadza po opanowanym już etapie ćwiczeń startu mowy. 

  
3) Przy pomocy ruchów palca wskazującego i kciuka – naśladujących ruch rąk z pierwszego 
rodzaju ćwiczeń. Ta „mini- metoda”- zdaniem autorki stanowi doraźną pomoc w różnych 
sytuacjach, gdy uczestnik terapii jeszcze nie opanował w pełni swobodnego startu mowy. 

 
Ćwiczenia toku mowy wprowadza się, gdy pacjenci nie mają trudności przy jej starcie. 

Ruchem „wiodącym” jest wahadłowy ruch prawego przedramienia i płynny ruch ręki dyryguje 
mowę z nim zestrojona. 

Pozycja wyjściowa: prawa ręka zgięta w łokciu, przedramię wzniesione ku górze; po wdechu na 
tym etapie już zaczyna się mowa z jednoczesnym dyrygowaniu sobie ręką – zakreślając prawym 
przedramieniem w powietrzu półkole. 

Oddech w miarę potrzeby nabierany jest spontanicznie i szybko – w przerwach między jedną frazą 
a drugą- po słowie akcentowanym, gdy ręka jest w górze. 

Słowa akcentowane są wymawiane w wolniejszym tempie, gdy ręka jest w górze (po jednej 
stronie, bądź po drugiej stronie). 



Podczas mówienia „z ręką” i później bez pomocy ręki, ale z zachowaniem tych samych 
rytmicznych rygorów – w toku mówienia nie pojawiają się żadne zaburzenia. 

W razie potrzeby Z. Engiel wprowadza dodatkowe ćwiczenia – „tradycyjne’ – usprawniające 
poszczególne elementy procesu mówienia – ćwiczenia wspierające: 
 
* ćwiczenia artykulacyjne; 

* ćwiczenia toru oddechowego żebrowo- przeponowego; 

* ćwiczenia podparcia oddechowego; 

* ćwiczenia fonacji samogłosek; 

* ćwiczenia miękkiego nastawienia głosu itp. 

Zasada ćwiczeń: „Jak najcelniej i jak najprościej”. 

Podczas rehabilitacji trzeba nie tylko nauczyć pacjenta dobrze mówić, ale przez długi, 
systematyczny trening doprowadzić do zautomatyzowania prawidłowych mechanizmów mownych. 

Z. Engiel uważa, że jąkanie występuje w mowie kierowanej do innych ludzi, bo gdy osoba mówi do 
siebie, to nie jąka się. (Jąkanie występuje w sytuacji, gdy osoba jąkająca się mówi i wyobraża 
sobie sytuacje komunikacji – wówczas też jąka się- przypis autora tego opracowania). Dlatego też 
konieczność jest ćwiczeń z zakresu psychoterapii. 

 

 
 

 


