
JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

          Zazwyczaj pierwsze objawy jąkania pojawiają się pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia 

(w okresie intensywnego rozwoju mowy). Dzieci już od trzeciego roku życia potrafią zauważyć 

różnicę w sposobie mówienia swoim i innych. Już trzy i czterolatki mogą mieć negatywny stosunek 

do tego, jak mówią. Jeśli negatywny stosunek dziecka do mówienia potęguje się i narasta, może 

dochodzić do nasilenia objawów i utrwalenia jąkania. 

 

Rodzicu:   

Twoja rola jest bezcennym ogniwem w przezwyciężaniu zaburzeń płynności mówienia u dziecka. 

Intuicyjnie wiesz, co dla twojego dziecka dobre, a terapeuci wesprą cię i ukierunkują w działaniach 

oraz pomogą ci pozbyć się niepokoju związanego z jąkaniem dziecka. 

 

 1. Zwracaj uwagę na to, co mówi dziecko, a nie na sposób, w jaki mówi. Wysłuchaj tego, co ma ci 

do powiedzenia. 

 

2. Nie zadawaj zbyt wielu pytań, raczej komentuj (np. rozumiem: mówiłeś, że nie potrafisz ułożyć 

tych nowych puzzli, Zosia zabrała ci kredki i nie mogłeś skończyć rysunku itp.). Sam intuicyjnie 

i w oparciu o swoje doświadczenia najlepiej pomożesz dziecku. 

 

3. Unikaj mówienia do dziecka „weź oddech”, „uspokój się” - zrób coś, co dziecko uspokaja (np. 

pobaw się w jego ulubioną zabawę, poproś, żeby ci narysowało to, co chce ci opowiedzieć, 

poczytajcie ulubioną książkę, wskazane rymowanki, w których dziecko dopowiada pojedyncze 

słowa, poproś o zaśpiewanie ulubionej piosenki (gdy dziecko śpiewa, nie jąka się) lub razem 

zaśpiewajcie. 

 

4. Nie każ mu mówić „jeszcze raz”, nie poprawiaj i nie wyręczaj w mówieniu. Jeśli dziecko chce ci 

coś powiedzieć, a z powodu uporczywości jąkana nie rozumiesz, co chce przekazać, zaproponuj 

mu, żebyście wspólnie spróbowali narysować to, o czym chce powiedzieć. Możesz też komentować 

jego wypowiedź opierając się na tych słowach, które zrozumiałeś ( np. aha... chciałeś mi 

opowiedzieć o tym, jak jeździ twój nowy samochodzik). 

 

5. Staraj się mówić do dziecka spokojnie. Jeśli będziesz mówił wolniej, twoje dziecko zyska więcej 

czasu na udzielenie ci odpowiedzi. 

 

6. Akceptuj trudności w wypowiadaniu się twojego dziecka – nie stawiaj zbyt wysokich wymagań. 

Nagradzaj dziecko i stosuj realne pochwały. 

 

7. Gdy dziecko próbuje mówić o swoim problemie, nie ignoruj go – porozmawiaj z nim szczerze. 

Pomoże wam to pozbyć się niepokoju związanego z jąkaniem. 

 

USTALCIE REGUŁY W OPARCIU O PROPOZYCJE: 

 

1. Stały i powtarzalny rytm dnia, stałe pory: 

- posiłków 

- kąpieli 

- zadań 

- zabaw 

- czasu spędzonego z rodzicami 

- oglądania TV 

- kąpieli 

- snu 



W razie konieczności zmiany ustalonego porządku, postaraj się poinformować o tym dziecko  

z wyprzedzeniem. 

 

2. Czas na zjedzenie jednego wspólnego/rodzinnego posiłku dziennie (dowolnie). 

 

3. Wytłumaczenie dziecku, że nie możesz go słuchać cały czas, bo są też inne osoby i sprawy, 

którymi trzeba się zająć. Np. jeśli rozmawiasz przez telefon to znaczy, że nie możesz go jeszcze 

wysłuchać. Zaproponuj dziecku - jeśli się obawia, że zapomni o czym chciało rozmawiać (bo zbyt 

długo musi czekać) - żeby narysowało to, o czym chce ci opowiedzieć. Zapewnij, że poinformujesz 

go, kiedy będziesz miał dla niego czas. 

 

4. Zadbanie o to, by każdy z domowników mógł się wypowiedzieć po kolei i bez przerywania. 

W tym celu możesz wykorzystać zabawę w mikrofon. 

 

ZABAWA - MIKROFON 

 

- Wykonaj mikrofon wspólnie z dzieckiem/ rodziną np. z małej plastikowej butelki, którą 

wypełnicie kolorowymi drobiazgami, makaronikami, kaszami itp.; 

 

- Naucz dziecko zasad: mówi ten, kto ma mikrofon. Po skończeniu odkłada go i do mikrofonu 

mówi kolejna osoba (usiądźcie do zabawy w kręgu na dywanie lub przy stole). 

 

Jeśli dziecko z powodu trudności w wypowiadaniu się nie będzie chciało zabrać głosu, spróbuj 

powiedzieć coś do mikrofonu pierwszy (np. najbardziej lubię jeść..., moja pani w przedszkolu jest... 

, chcę porozmawiać o...) i odłóż mikrofon. Najprawdopodobniej dziecko dokończy wypowiedziane 

przez ciebie zdanie. Zaaranżuj rozmowę w zależności od nasilenia trudności komunikacyjnej 

twojego dziecka (kiedy dziecko dopowie jeden wyraz, zdanie, utworzy opowieść). 

 

 
  
 

         

                                                                                             Opracowała Krystyna Sacher-Szafrańska 

na podstawie publikacji pt. „Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście 

interakcyjne rodzic-dziecko – PALIN PCI” oraz własnych doświadczeń terapeutycznych. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


