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Rodzice nie zawsze zwracają uwagę na to, jak dziecko mówi. Jednak jąkanie 
należy do tych zaburzeń, które rodzice postrzegają natychmiast i budzi ich niepokój.  

Rodzice nie zawsze zwracają uwagę na to, jak dziecko mówi. Jednak jąkanie 
należy do tych zaburzeń, które rodzice postrzegają natychmiast i budzi ich niepokój.  

Jąkanie pojawia się najczęściej w wieku przedszkolnym i albo znika, albo 
pozostaje problemem na całe życie. Zdecydowanie częściej występuje u chłopców 
niż u dziewczynek. Warto przyjrzeć się bliżej problemowi jąkania, aby pomóc 
dziecku, które zaczęło się jąkać.  

Mowa jest procesem skomplikowanym. Aby przekazać informację należy 
wiedzieć co i za pomocą jakich słów chce się powiedzieć. Należy posiadać 
umiejętność wytwarzania dźwięków mowy z których powstaną wyrazy. Ważny jest 
również prawidłowy oddech.  

Skoordynowanie tych wszystkich elementów (oddechu, fonacji, artykulacji) 
umożliwia płynną mowę. Większość dzieci uczy się mowy w sposób spontaniczny, 
tylko u niektórych występują trudności w postaci zacinania. Jąkanie spotykane u 
dziecka pomiędzy 3 a 5 rokiem życia nazywamy jąkaniem rozwojowym. Jest to okres 
intensywnego rozwoju procesów myślenia i rozumienia przy jednoczesnej małej 
sprawności narządów mowy i silnej emocjonalnej pobudliwości dziecka.  

Dziecko nie jest w stanie wyrazić tego, co chciałoby. Rozumienie mowy jest 
bowiem umiejętnością wcześniejszą niż umiejętność wysławiania się. Przedszkolak 
chciałby powiedzieć więcej i szybciej, niż potrafi . Te trudności w wyrażaniu swych 
myśli i uczuć powodują napięcia, które mogą być przyczyną niepłynności w mowie.  

W wielu przypadkach takie jąkanie znika samorzutnie lecz niekiedy rozwija się, 
utrwala i utrudnia dziecku komunikowanie się słowne. Różne są postacie jąkania. 
Najłagodniejsza jego forma to mimowolne powtarzanie dźwięków lub sylab.  

Zacinanie najczęściej nasila się w sytuacjach silnych napięć emocjonalnych, 
przeżyć, przy gorszym samopoczuciu. Nie musi pojawiać się przy każdej wypowiedzi 
. Czasami znika na pewien okres i znów się pojawia. Dopóki dziecko nie uświadamia 
sobie swych problemów z mówieniem, nie występuje u niego lęk przed mówieniem. 
Po uświadomieniu ich sobie pojawia się niepokój, chęć pokonania tych trudności i 
towarzyszy temu zwiększone napięcie mięśniowe, skurcz mięśni, itp. Zauważalny 
jest większy wysiłek dziecka przy mówieniu. Stara się ono początkowo omijać trudne 
głoski, wyrazy.  

Przyczyny jąkania nie są do końca poznane. Badacze wskazują na 
dziedziczność, słabszy układ nerwowy, silny wyraz emocjonalny. Do tej pory nie ma 
żadnego skutecznego sposobu leczenia tej dotkliwości. Terapia jąkania jest zawsze 
długotrwała, trudna, powinna obejmować zarówno dziecko, jak i jego najbliższe 
otoczenie ( nauczycieli, wychowawców)  
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• poświęcać uwagę dziecku, dawać mu pewność, że może spokojnie przekazać 
nam to, co chce  

• starać się nie zwracać uwagi dziecka na sposób mówienia  
• zachęcać dziecko do śpiewania ( jąkanie nie występuje podczas śpiewania)  
• ograniczyć upomnienia, kary, uwagi, sytuacje wywołujące silne emocje, ale nie 

rozpieszczać dziecka  



• rozwijać potrzebę komunikowania się  
• być cierpliwym, nie przerywać dziecku  
• samemu być przykładem poprawnej wymowy, starać się mówić wolno, 

wyraźnie  
• nie nakłaniać dziecka do publicznego mówienia ("Teraz ładnie podziękuj")  
• nie wyręczać dziecka, powinno ono mówić zawsze za siebie  
• na pytania odpowiadać prosto i wyczerpująco  
• dbać o zdrowie dziecka  
• obserwować uważnie swoje dziecko, wychwycić okresy, w których mówi bez 

zacinania  
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