
Jak pomóc dziecku, które się jąka? 

 

  Jąkanie – najczęściej oznacza powtarzanie, wydłużanie 

elementów wypowiedzi (dźwiękowych, głosek, sylab, słów) lub 

występowanie bloków („zacinanie się”, bez wydawania żadnego 

dźwięku). Często występuje też wypowiadanie dodatkowych dźwięków 

lub słów. Towarzyszyć temu mogą współruchy (ruchy oczu, nóg lub 

innych części ciała) lub napięcia mięśniowe (silne skurcze mięśni 

twarzy, szyi lub innych). Jąkanie wczesnodziecięce ma postać 

patologiczną i należy poddać je terapii. Osoby jąkające się często tracą 

kontakt wzrokowy z rozmówcą.  

Czynniki ryzyka występowania jąkania: 

 występowanie jąkania w rodzinie – rodzic, rodzeństwo, członek 

rodziny, 

  wiek dziecka w momencie wystąpienia pierwszych objawów 

jąkania (po skończeniu 3,5 roku),  

 czas jaki upłynął od momentu wystąpienia pierwszych objawów 

(jąkanie obecne w mowie od 6 do 12 miesięcy i dłużej),  

 płeć męska.  

 Do czynników wywołujących jąkanie można zaliczyć: obciążenia 

genetyczne, dysfunkcje CUN (zły zapis EEG, nieharmonijny rozwój); 

choroby dziecka, pobyty w szpitalu; negatywny wpływ środowiska 

rodzinnego (konflikty rodziców, nadopiekuńczość, zmiana środowiska, 

pojawienie się nowego członka rodziny). Dziecko kiedy spotyka się z 

brakiem akceptacji, traci zaufanie do własnej mowy i z czasem 

uświadamia sobie swoje trudności. Zaczyna unikać mówienia i zamyka 

się w sobie. W konsekwencji pojawia się frustracja  

i lęk przed reakcją otoczenia.  

 

Rozwojowa niepłynność mowy 

 

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z mówieniem, powtarza 

pewne sylaby lub słowa to może oznaczać, że zaczyna się jąkać. Może 

też przechodzić przez okres normalnej, tzn. rozwojowej niepłynności 



mowy, która przytrafia się pomiędzy 18 miesiącem a 5 rokiem życia 

dziecka. Jest to czas kiedy dziecko przechodzi przez kolejny etap 

nauki języka, jest to okres przejścia z wyrazu do zdania.  

 

 

Rodzicu jeśli zaobserwujesz występowanie jąkania u Twojego 

dziecka należy skonsultować się z logopedą. Wykwalifikowany 

logopeda może pomóc poczynić znaczne postępy w osiągnięciu 

płynności w  mowie. 

   

Praktyczne rady dla rodziców dzieci jąkających się: 

 

1. Zachowaj spokój w momencie pojawiającej się niepłynności 

wypowiedzi dziecka. 

2. Nie mów za dziecko i nie odpowiadaj za nie. 

3. Nie zwracaj uwagi na niepłynność w mówieniu. 

4. Weź na kolana, przytul, uspokój. 

5. Słuchaj tego co chce powiedzieć a nie tego jak mówi.  

6. Przestrzegaj stałego rytmu dnia.  

7. Ogranicz nadmiar bodźców. 

8. Dostrzegaj mocne strony, stosuj pochwały.  

9. Zapisz dziecko na pływanie. 

10. Zabawy w dmuchanie i ćwiczenia oddechowe.  

11. Graj z dzieckiem na instrumentach perkusyjnych.  

12. Układaj z dzieckiem rytmy.  

13. Śpiewaj z dzieckiem i słuchaj spokojnej muzyki.  

14. Staraj się lepiej zrozumieć swoje dziecko i pomóż mu w 

wyrażaniu uczuć i nazywaniu emocji.  

15. Stosuj masaże rozluźniające napięcie ciała.   

16. Mów dziecku, że jest wyjątkowe.  

17. Zachęcaj do samodzielności, ale również współpracy z innymi. 
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