
Czy moje dziecko się jąka? 

– Mamo, mamo..., w ppp… rzedszkk... olu, w ppp… rzedszkolu, przedszkolu był eee…, yyy… 

fo... fo... to, fotograf.  

Często rodzice martwią się, że ich dziecko chce coś powiedzieć, a nie może. Zacina 

się, ma problemy z przebrnięciem przez pierwsze głoski w wyrazie, powtarza początkowe 

sylaby lub całe wyrazy, robi wyraźne pauzy między słowami, wtrąca yyy. Bywa, że mama 

czy tata wtedy już nie słuchają, co dziecko chce powiedzieć, tylko załamują ręce.  

WAŻNE! 

Pamiętajmy, że dziecko jest w trakcie kształtowania własnego systemu językowego. Jest ono 

w takiej samej sytuacji jak my, gdy rozmawiamy z obcokrajowcem. Równie często 

zaczynamy się jąkać. Natłok myśli, niedobory w zasobie słów, nieznajomość reguł 

gramatycznych i składniowych, brak praktyki blokują naturalny, płynny tok wypowiedzi.  

Dziecko chce przekazać wiadomości natychmiast, bo są dla niego niezwykle istotne, 

mówi szybko, z ogromnym zaangażowaniem, ma problemy ze złapaniem oddechu. Często to 

właśnie brak koordynacji mówienia i oddychania, wynikający z emocji, może sprawić 

wrażenie niepłynności mowy. Pojawiająca się w takiej sytuacji niepłynność może wynikać z 

braku motywacji do mówienia, pomimo naturalnej, spontanicznej chęci mówienia. Kiedy się 

wypowiadamy, chcemy, żeby nas ktoś słuchał. Bez informacji zwrotnej od słuchacza spada 

motywacja do wypowiadania się, pojawiają się lęk i dyskomfort podczas mówienia. Dziecko 

zaczyna się jąkać lub milczy.  

– Stasiu, powiedz pani, o czym było to przedstawienie! – Aaa… ooo… yyy… 

Niepłynność gotowa! Nikt nie lubi być wywoływany do odpowiedzi bez uprzedzenia. Dzieci 

często mają trudności z zachowaniem się w nowej sytuacji, z wypowiadaniem się w 

obecności nieznanych osób, na forum publicznym. Jeśli dodamy do tego niskie umiejętności 

językowe, mały zasób słów i brak motywacji do mówienia – trudno o płynną wypowiedź.  

 

 



Co robić, gdy moje dziecko się zacina? 

• Znajdźmy codziennie chwilę dla naszej pociechy, poświęćmy jej wtedy całą uwagę. To 

pozwoli zbudować poczucie pewności, da radość, a przede wszystkim wielkie wsparcie.  

• Akceptujmy potknięcia w mowie dziecka – ono ma się czuć bezpiecznie. Słuchajmy, 

koncentrujmy się na tym, co mówi, a nie wyłącznie na sposobie, w jaki się wypowiada. 

• Nigdy nie mówmy: Wolniej, weź głęboki oddech, spokojnie... To nie pomaga. Takie rady 

zwykle jeszcze bardziej uświadamiają problem.  

• Nie musimy udawać, że nic się nie dzieje; wśród domowników nie może panować zmowa 

milczenia. Nie bójmy się o tym rozmawiać, bo nasza pociecha pomyśli, że coś z nią jest nie 

tak. Dajmy jednak dziecku wyraźnie odczuć, że nam to nie przeszkadza.  

• Nie powinniśmy reagować nadmierną opieką i uwagą w sytuacji, kiedy dziecko się zacina, 

bo zacznie mu się to opłacać: jąkanie = zainteresowanie rodziców.  

• Mniej pytajmy, więcej komentujmy to, co dziecko powiedziało. Nie wyręczajmy go w 

mówieniu. Zamiast poprawiać, powtarzajmy jego wypowiedź prawidłowo, powoli, ale nie 

przesadnie wolno. To pozwala zebrać myśli, wziąć oddech, nawiązać kontakt wzrokowy.  

• Nie zmuszajmy dziecka do wypowiadania się, jeśli tego nie chce.  

WAŻNE! 

Fizjologiczna niepłynność mówienia nie jest powodem do paniki. Powstaje na skutek 

intensywnego rozwoju mowy u dziecka i najczęściej ustępuje samoistnie przed ukończeniem 

siódmego roku życia. Jeżeli problem będzie się nasilał, dziecko zacznie mówić z wysiłkiem, 

napięciem, a jąkanie pojawi się w więcej niż 10 procentach wypowiedzi, należy skonsultować 

się z logopedą i psychologiem 

Opracowała  

(Na podstawie: własnej wiedzy oraz wskazówek logopedycznych Magdaleny Lausz) 
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