
ROZWOJOWA NIEPŁYNNO ŚĆ MÓWIENIA

  A JĄKANIE WCZESNODZIECI ĘCE

   Mówienie płynne charakteryzuje się  odpowiednim tempem i rytmem wypowiedzi.

Symptomy  niepłynnego  mówienia,  to  powtarzanie  sylab,  wyrazów,  przeciąganie

głosek, pauzy lub powtórki.  Występuje ono często w stanach zdenerwowania lub

zmęczenia u wielu osób.

   Niepłynność mówienia można często zaobserwować u dzieci młodszych (przed 

5 rokiem życia) w okresie kształtowania się  ich mowy. Jest ona uznawana za za

niepłynność rozwojową, zwaną również jąkaniem rozwojowym.

    Rozwojowa niepłynność mówienia występuje ze względu na dużą pobudliwość

dziecka, szybkie bogacenie się słownika i rozwój myślenia przy małej sprawności

artykulacyjnej  (ruchomość  warg,  języka,  żuchwy).  Dysproporcja  między  tym,  co

dziecko rozumie i  chce powiedzieć,  a  tym,  co może wypowiedzieć,  jest  źródłem

napięć, które mogą zaburzyć jego mowę i być przyczyną jąkania.

  RNM pojawia się więc wskutek intensywnego rozwoju mowy dziecka. Niepłynność

ta zmniejsza się wraz z wiekiem dziecka w trakcie doskonalenia przez niego systemu

językowego.  Może  jednak  zdarzyć  się  tak,  że  wskutek  niewłaściwych  reakcji

otoczenia  niepłynność  ta  zostanie  utrwalona  i  przerodzi  się  w  patologiczne  już

jąkanie wczesnodziecięce.

  Niewłaściwe reakcje otoczenia

   Niewłaściwym postępowaniem w przypadku niepłynności mówienia  jest presja

rodziców, którzy zwracają uwagę dziecku: „mów powoli”, „nie jąkaj się”, „zastanów

się,  co  powiesz”.  Wywołuje  to  w  dziecku  silne  emocje,  tj.  lęk,  gniew,  strach  i

niepokój.  Nadmierna koncentracja  uwagi  dziecka na swojej  wymowie pogłębia u

niego nawyk niepłynnego mówienia, co może prowadzić do trwałego jąkania.

   Czynnik traumatyzujący może pochodzić  również  spoza rodziny.  Świadomość

niepłynności bardzo często wyzwala u dziecka lęk przed mówieniem, co ma ścisły

związek z patologicznym jąkaniem.



Niepłynność mówienia a jąkanie

  Niełatwo  odróżnić  rozwojową  niepłynność  mówienia  od  jąkania

wczesnodziecięcego. Wiadomo jednak, że RNM jest niepłynnością normalną, która

może  ustąpić  wraz  z  doskonaleniem  się  systemu  językowego.  Jąkanie

wczesnodziecięce natomiast to niepłynność patologiczna, która może prowadzić do

trwałego jąkania. Występuje tutaj zakłócenie funkcji  narządu oddechowego (płytki

oddech, mówienie na wdechu) oraz skurcze mięśni fonacyjnych oraz artykulacyjnych

(trudności z wydobyciem głosu, uniemożliwienie wykonania odpowiednich ruchów

warg,  języka,  żuchwy).  Przejawia  się  to  powtarzaniem,  wydłużaniem głosek  lub

przerwą  w  mowie.  Jąkaniu  mogą  towarzyszyć  również  reakcje  fizjologiczne:

współruchy różnych części ciała, drgania, czerwienienie się i blednięcie, pocenie się

itp.

   W RNM dzieci powtarzają pewne elementy wypowiedzi bez napięcia emocjonalno-

mięśniowego  i  są  to  zazwyczaj  początkowe  sylaby.  Natomiast  w  jąkaniu

wczesnodziecięcym napięcie to jest wyraźnie widoczne.

Co możesz zrobić, aby pomóc dziecku z niepłynnością mowy? 

(wskazówki dla rodziców)

• Nie  zmuszajcie  dziecka  do  mówienia,  ale  zachęcajcie,  aby  z  Wami

rozmawiało. Pozwólcie mu zdecydować, co chce powiedzieć.

• Słuchajcie swojego dziecka tak, aby czuło, że jest przez Was słuchane.

• Poświęcajcie dziecku jak najwięcej czasu, bawcie się z nim i rozmawiajcie.

• Nie zwracajcie uwagi na to, że mówi niepłynnie! Nie strofujcie go!

• Zadbajcie o to, aby Wasze dziecko czuło się bezpieczne i kochane. Akceptujcie

je takim, jakie jest.

• Nie zmuszajcie  go do rozmowy ani  prezentowania swoich umiejętności  na

forum publicznym (w gronie rodziny, znajomych, rówieśników).

• Śpiewajcie razem z nim jak najczęściej.



• Starajcie  się  mówić  do  niego  powoli  i  wyraźnie,  pamiętając,  że  dziecko

naśladuje Wasz sposób mówienia.

• Starajcie się o zachowanie stałego rytmu dnia.

• Zapewnijcie  dziecku  odpowiednią  ilość  snu  i  wypoczynku.  Ułatwi  mu  to

wyciszenie swoich emocji i wpłynie bardzo korzystnie na prawidłowy rozwój

jego mowy.

• Umożliwiajcie  dziecku  spędzanie  jak  największej  ilości  czasu  na  świeżym

powietrzu.  Dzięki  aktywnemu  wypoczynkowi  dziecko  rozładowuje

wewnętrzne napięcia.  
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