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1. DEFINICJA JĄKANIA

  Jąkanie  dotyczy  około  1  procenta  populacji  i  towarzyszyło  ludzkości  od
najdawniejszych czasów. Występuje znacznie częściej u chłopców niż 
u dziewcząt (1:4),  przyczyna takiego stanu rzeczy jak dotychczas, nie  została
wyjaśniona.
Synonimy  jąkania:  bataryzm,  dysfemia,  laloneuroza,  spazmofemia,  zacinanie
się.
  Istnieją  różne  rodzaje  niepłynności  mownej:  semantyczna,  leksykalna,
syntaktyczna,  sylabowa  i  fonetyczna.  Nie  każda  z  tych  niepłynności  jest
jąkaniem. Jąkanie jest związane z niepłynnością sylabiczną i fonetyczną 
i dotyczy tempa, rytmu oraz intonacji mówienia. 
Według  Ireny  Styczek  jąkanie  jest  wadą  wymowy  przejawiającą  się
zaburzeniem  płynności  mowy  na  skutek  występowania  skurczów  mięśni
biorących  udział  w  mowie  jak  również  występowanie  pewnych  zmian
psychicznych związanych z sytuacją komunikowania  się z ludźmi ( lęk przed
mówieniem, unikanie kontaktów mownych z otoczeniem).

2. OBJAWY ORAZ RODZAJE NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA

  Jednym z najczęstszych objawów jąkania  są skurcze.  Czas trwania  skurczu
mięśni  oddechowych,  fonacyjnych  i  artykulacyjnych  przy  jąkaniu  średniego
stopnia wynosi 0,2 sekundy do 12,6 sekundy, a w ciężkich formach nawet do 90
sekund. 
  Skurcze  mięśni  oddechowych,  a  przede  wszystkim  przepony   mogą  się
pojawiać zarówno w czasie wdechu  jak i wydechu. Powodują one zaburzenia w
oddychaniu  polegające  na  zatrzymaniu  oddechu,  na  sapaniu  przy  szeroko
otwartych ustach, na nieregularnych oddychaniu. 
  Skurcze mięśni  fonacyjnych czyli krtaniowych,  uniemożliwiają otwarcie lub
zamknięcie  głośni  co  utrudnia  wydobycie  głosu.  Z  powodu  sinego  zwarcia
głośni  powietrze  wydychane  nie  może  się  przez  nią  przedostać  lub  też
przedostaje  się  z  trudem w formę  głosu  „beczącego”   i  przerywanego.  Przy
głośni otwartej jąkający się mówi szeptem lub nie  może w ogóle mówić i wtedy
następuje przerwa w mówieniu. 
  Występują  też  skurcze  mięśni  narządów  artykulacyjnych,  które  powodują
przerwy w mowie  ponieważ uniemożliwiają wykonanie  odpowiedniego  ruchu
warg,  języka  czy dolnej  szczęki  lub  też  powodują  powtórzenie  tego  samego
ruchu  parokrotnie. 

W jąkaniu rozróżnia się:  
 skurcze kloniczne,  towarzyszą one  powstawaniu sylab , czasem całych

słów. Są to skurcze powtarzające się, ale z mniejszym natężeniem ( pa-pa-
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pa –palto).
 skurcze toniczne – są to skurcze pojedyncze,  ale  silne, trwające dłużej 
     i uniemożliwiające mówienie ( np. słowo palto wymawiane jest p-p-p- 
     palto). Najczęściej występuje w nagłosie słów czyli  na starcie. 
 skurcze mieszane kloniczno-toniczne z przewaga jednych z nich.

Skurcze toniczne częściej występują w jąkaniu zaawansowanym i jest to forma
jąkania szczególnie przykra zarówno dla mówiącego jak i dla słuchającego.
Jąkanie  kloniczne  jest  lżejszą  postacią  jąkania  i  może  być  nawet
nieuświadamiane sobie przez jąkającego  się. Niektórzy naukowcy twierdzą, iż
jąkanie kloniczne jest początkową formą jąkania , które nasilając się przechodzi
w formę toniczną. Skurcze toniczne częściej występują na głoskach zwartych:
p,b,t,d,k,g  oraz  c,dz,  ć,dź,cz,dż  niż  przy  innych,  natomiast  najrzadziej  przy
samogłoskach. 
  Wyżej  wspomniane  skurcze  toniczne,  kloniczne  oraz  toniczno-kloniczne  to
tzw.  pierwszorzędowe,  specyficzne,  pierwszoplanowe  objawy  jąkania.
Drugorzędowymi, niespecyficznymi oraz drugoplanowymi objawami jąkania są:
embołofrazje  czyli  wypowiadanie  dodatkowych  głosek  np.  a……e……y…  ,
między słowami lub na początku zdania, zwroty opóźniające  (wtrącenia typu
proszę ja  ciebie,  przekleństwa) oraz  współruchy   i  tiki   ( np.  skurcze mięśni
twarzy, szyi , tułowia  lub kończyn , tupanie).

3. STOPNIE NASILENIA JĄKANIA

  Jąkanie  przejawia  się  w  sposób niestały  i  zależy  od  wielu  czynników:  od
stopnia  znajomości  tematu,  o  którym  mówi  jąkający  się,  od  tego  z  kim
rozmawia,  od  samopoczucia.  Przemęczenie,  choroba,  niewyspanie  nasilają
trudności w mówieniu.  Jąkający się mówi płynniej,  gdy rozmawia o rzeczach
dobrze mu znanych. Emocjonalne angażowanie się pogarsza jego mowę. 
U  większości  występuje  silniejsze  jąkanie  w  czasie  rozmowy  z  osobami
nieznanymi, ale niektórzy mówią lepiej wtedy, gdy rozmawiają z osobami nowo
poznanymi,  nic  nie wiedzącymi o ich wadzie, a przy rodzinie zaś jąkanie  jest
bardzo  silne.  Jąkanie  słabnie  lub  zanika  w  ogóle  przy  mowie  powolnej,
monotonnej, rytmicznej, przy szepcie, oraz podczas śpiewania i recytacji 
z pamięci. Również w dużym hałasie, gdy jąkający się nie słyszy swojej mowy 
i  jego  uwaga  jest  odwrócona  od  niej  –  mówi  lepiej.  Jąkający  się  mówi
zazwyczaj dobrze, gdy jest sam w pokoju.
  Stopień nasilenia jąkania bywa różny u poszczególnych osób. U jednych jest
ono niemal niewidoczne i występuje tylko w pewnych okolicznościach, 
u innych silne jąkanie występuje stale i towarzyszą mu wspólruchy.
  Rozróżnia  się trzy stopnie jąkania: stopień  lekki,  średni i ciężki.  Mówi się
również o trzech stadiach jąkania: jąkanie pasywne, tłumione oraz złożone. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Pierwsze stadium-  jąkanie  pasywne jest najłagodniejsze, jąkający nie  ma lęku
przed mówieniem. Jąkanie występuje tylko w stanie podniecenia oraz podczas
mowy szybkiej.  W stadium drugim-  jąkania  tłumionego  - jąkający się usiłuje
przezwyciężyć  trudności  w  mówieniu,  przez  co  tylko  je  powiększa,  często
zaczyna  przy  tym  wykonywać  ruchy  dodatkowe.  Jąkanie  w  tym  stadium
występuje stale i wzmaga się w stanie napięcia emocjonalnego. Stadium trzecie
przejawia się tym, że skurcze i ruchy towarzyszące utrwalają się i przechodzą 
w nawyki. Jąkanie występuje zawsze i to w dużym natężeniu. Stadia drugie
 i trzecie nie następują samoistnie po stadium pierwszym, a powstają na skutek
psychicznych reakcji jąkającego się na swoja wadę i usiłowań przezwyciężania
jej w niewłaściwy sposób.
  Dla większości jąkających się wada ta jest źródłem stałych przykrych przeżyć.
Niemożność  swobodnego  dzielenia  się  z  otoczeniem  swoimi  myślami  oraz
świadomość wrażenia jakie ich jąkanie może  wywierać na innych,  często jest
powodem   przygnębienia i smutku osób jąkających  się. Nierzadko osoby te są
przeświadczone o swojej mniejszej wartości. Towarzyszący osobie jąkającej się
lęk przed mówieniem wzmaga napięcie mięśniowe i występowanie  skurczów,
wówczas jąkający się blednie lub czerwieni się, poci się itp. W szkole dziecko
zapytanie przez nauczyciela, mimo że jest przygotowane, zachowuje milczenie 
z obawy, że gdy zacznie mówić, będzie się jąkać. Ciągła obawa przed jąkaniem
oraz  usiłowanie  maskowanie  swojej  wady  (np.  poprzez  unikanie  wyrazów
zawierających „trudne” głoski i używanie innych,  gorzej oddających wyrażaną
myśl)   stają  się  przyczyną  pewnej  prymitywności  oraz  niejasności  stylu
wypowiedzi osoby jąkającej się.  Jąkający się upraszcza zdania i  ogranicza do
minimum  wypowiedzi  słowne.  Często  mówiąc,  nie  myśli  o  tym,  co  chce
powiedzieć  lecz  myśli  o  tym  jak   powiedzieć.  Wiele  osób  jąkających  się
niestety,  rezygnuje  ze  swoich  zamierzeń  i  ambicji,  rezygnuje  z  życia
społecznego i towarzyskiego. Ci, którzy nie czują skrępowania i zabierają głos
publicznie, należą do wyjątków.

4. PATOGENEZA JĄKANIA

  Przyczyny  jąkania  nie  są  dostatecznie  poznane,  mimo  że  jąkaniem
interesowano się od bardzo dawna i w stopniu znacznie większym niż innymi
wadami  wymowy.  W  pracach  poświęconych  jąkaniu  podawane  są  różne
przyczyny,  powodujące  tę  wadę  wymowy,  a  niektórzy  autorzy  uważają  że
jąkanie  może być wywołane przez zespół różnych czynników fizjologicznych
oraz psychicznych.
  Do najczęściej wymienianych przyczyn jąkania należą:

 dziedziczne  skłonności  do  jąkania  w  formie  niepełnowartościowego
systemu nerwowego. Jest to najczęstsza przyczyna jąkania stwierdzana 

     u 30-40% jąkających się; 
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 brak dominacji jednej z półkul mózgowych. Zła synchronizacja impulsów
dochodzących z centralnego układu do mięśni mowy, powoduje skurcze
tych  mięśni.  Taka  sytuacja   może  również  być  spowodowana
przyuczaniem dzieci leworęcznych poniżej siódmego roku życia ( dzieci 

     z nieukończonym rozwojem mowy) do posługiwania się ręka prawą.
     Przypuszcza się, że u dzieci leworęcznych, przyuczonych do  
     posługiwania się ręką prawą wykształcają się dodatkowe okolice mowy   
     również   w półkuli lewej i że jąkanie występujące często u takich dzieci   
     może być spowodowane niezgodnością impulsów płynących jednocześnie
     z obu  półkul; 
 ogólna  niesprawność  motoryczna  przejawiająca  się  opóźnionym

rozpoczęciem  chodzenia  i  opóźnionym  rozwojem  mowy.  U  dzieci
jąkających się można obserwować zaburzenia motoryczne przejawiające
się zbytni ą ruchliwością lub powolnością;

 niedostateczna czynność jąder podkorowych;
 chwiejność  układu  wegetatywnego  i  traktowanie  jąkania  jako  nerwicy

mowy.  Przy nerwicach mowy nie  stwierdza  się  organicznych  zmian  w
narządach  obwodowych  mowy,  ani  też  w  jej  aparacie  ośrodkowym.
Objawem jąkania nie są skurcze mięśni  biorących udział w mowie,  ale
patologiczna emocjonalna reakcja na nie, której towarzyszą zmiany 

     w czynnościach wegetatywnego systemu nerwowego;
 uszkodzeniem podkorowych ośrodków ruchu ( pochodzenie  organiczne

przy cofającej się afazji lub alalii);
 obecność  innych  wad  wymowy  bądź  mowy  powodujących  przykre

przeżycia  i  wiążące  się  z  nimi  długotrwałe  emocjonalne  napięcie,
wywołujące zachwianie normalnej funkcji mowy.

  Należy dodać, iż jąkanie, które  pojawia się między trzecim a piątym rokiem
życia  uważa  się,  iż  jest   spowodowane  nieukończonym  ogólnym  rozwojem
psychofizycznym dziecka, a więc pewną niesprawnością narządów mowy, nie
dość  szybkim  kojarzeniem  nazw  z  pojęciami  oraz  niedostatecznym
opanowaniem  form  gramatycznych  czyli  brakiem  odpowiedniości  między
potrzebą  wyrażania  licznych  przeżyć,  a  możliwościami  dziecka  zakresie
mówienia. Mając tak wiele przeszkód do pokonania, dziecko powtarza czasem
parokrotnie sylaby lub wyrazy albo też robi przerwy w mówieniu. Trudności 
w mówieniu w tym okresie mają niemalże wszystkie dzieci i u niektórych z nich
pojawia się jąkanie tzw. fizjologiczne. Wraz ze zwiększeniem się sprawności 
w posługiwaniu się mową zaburzenie to mija zwykle samoistnie. Tylko 
w bardzo nielicznych przypadkach pozostaje i przechodzi w formę cięższą. 
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5. ZALECENIA LOGOPEDYCZNE

  Reedukacja  jąkających  się  należy  do  najtrudniejszych  problemów
logopedycznych. Obecnie stosowane metody nie dają trwałych rezultatów 
w każdym przypadku.
Postępowanie logopedyczne zależne jest od wieku jąkającego się. W wypadku
dziecka przedszkolnego polega ono na udzielaniu instrukcji rodzicom, 
w wypadku  dziecka  szkolnego   -  na  oddziaływaniu  na  środowisko  domowe
szkolne, a przede wszystkim na dziecko.

 Dziecko w wieku przedszkolnym – wskazówki dla rodziców

Zalecenia dotyczące mowy dziecka:
-  dążyć do tego, aby dziecko nie zdawało sobie sprawy ze swoich trudności 
w mowie, nie należy  z dzieckiem ani przy dziecku o nich mówić;
-  próbować  dostarczać  dziecku  poprawnych  wzorców  wymowy  w  formie
komentarza do tego co mówi,  wspólnie   oglądać obrazki i  opowiadać o nich,
wspólnie recytować wierszyki, opowiadać bajki, mówić do dziecka powoli  
i cicho oraz  nie należy dopuszczać by dziecko mówiło zbyt szybko.

Zalecenia mające na celu przywrócenie wiary dziecka we własne siły: 
- uświadomić dziecku jego mocne strony;
-  jeżeli  dziecko  chodzi  niechętnie  do  przedszkola,  należy  na  pewien  czas
pozostawić je w domu; 
-  dziecko  nie  powinno  brać  udziału  w  przyjęciach,  zabawach  i  grach  ze
starszymi dziećmi, zwłaszcza gdy nie są one kontrolowane przez dorosłych;
- dziecko powinno mieć kontakt z przyrodą; 
- bodźce emocjonalne  powinny być ograniczone  i to zarówno te przykre  jaki
przyjemne;
-  należy  dążyć  do  utrzymania  dobrych  stosunków  rodzinnych  (zapobiegać
powstawaniu poczucia  zazdrości np. w stosunku do rodzeństwa); 
-  dziecko  powinno  z  umiarem  korzystać  z  gier  i  zabaw  wymagających
konkurencji.

Zalecenia dotyczące zapewnienia dziecku stabilizacji jego życia emocjonalnego:
- dziecko nie powinno być świadkiem sprzeczek między rodzicami;
-  nie  należy  dyskutować  z  innymi  członkami  rodziny  przy  dziecku  o  jego
wychowaniu  (  rodzice  wspólnie  powinni  ustalić  ze  sobą  jednolity  tok
wychowania);
-  kara  jeśli  już  musi  być,  powinna  być  adekwatna  do  przewinienia  oraz
rozumiana przez dziecko, za co zostało ukarane;
- matka zawsze powinna pamiętać, że jej stan emocjonalny zawsze przenosi się
na dziecko;
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-  przekazy,  które  mogą  wywołać  emocje  u  dziecka,  przekazywać  w  jak
najspokojniejszej formie.

Zalecenia mające na celu zapewnienie dziecku usystematyzowanego 
i higienicznego trybu życia w celu wzmocnienia jego systemu nerwowego
-ustalone godziny posiłków, zabaw itp.;
- dziecko powinno kłaść się wcześnie spać i  spać minimum 10 godzin;
-część wolnego czasu spędzać na świeżym powietrzu;
- dziecko nie powinno mieć zbyt dużo codziennych obowiązków.

 Dziecko w wieku szkolnym – wskazówki dla nauczyciela

Najważniejsze, co może robić nauczyciel,  kiedy dziecko w klasie jąka się , to
prezentować postawę dobrego mówcy czyli utrzymywać kontakt wzrokowy z
dzieckiem i czekać tak długo, aż dokończy swoją myśl, nie dopowiadać za nie,
nie dokańczać słów, zdań. Poprzez swoje zachowanie okazać, iż słucha się tego
co dziecko mówi,  a  nie  tego  jak mówi,  dobrze  jest  odczekać  dwie  sekundy
zanim odpowie się  na pytanie dziecku, ponadto stosować  więcej pauz 
w swoich wypowiedziach, aby zredukować napięcie w mowie. Nie należy robić
uwag typu „zwolnij”,  „weź oddech”,  „zrelaksuj się”.  Tego typu zabiegi mogą
pomóc  nam samym  podczas wypowiadania  się,  natomiast  jąkanie  jest  innym
typem problemu mowy i tego rodzaju wskazówki nie pomogą dziecku.
Ważne  jest  by  nauczyciel  wiedział,  czego  oczekuje  w  zakresie  swoich
wypowiedzi jąkające się dziecko. Jedno dziecko może chcieć, aby  nauczyciel
traktował je tak samo jak inne dzieci, czyli spontanicznie zadawał pytania
 i  prosił  o   czytanie  na  głos.  Inne  dziecko  może  chcieć,  aby  nauczyciel
zredukował swoje oczekiwania związane z aktywnością werbalną przed klasą
 i odpytywał je wtedy, kiedy zgłasza się do odpowiedzi lub pozwalał mu, aby
nie brało udziału w czytaniu na glos przy klasie. Przy tym należy pamiętać, by
dziecko  jąkające  się  nie  wykorzystywało  swojej  wady  jako  pretekstu  do
nieuczenia się, bowiem jąkanie nie zwalnia z uczenia się i w żaden sposób nie
utrudnia go.
Rzeczą  jaką  może   zrobić  nauczyciel,  by  ustne  wypowiedzi  ucznia  były
pozytywnym  doświadczeniem  to  opracowanie  wspólnie  z  dzieckiem  planu
wypowiedzi  (  np.  kolejność  wypowiadania  się,  możliwość  wcześniejszego
przećwiczenia  prezentacji,  ustalenie  wielkości  audytorium  oraz   czasu
prezentacji). 
Nauczyciel,  podczas  nieobecności  jąkającego  się  dziecka,  powinien
wytłumaczyć pozostałym uczniom w klasie, jakie trudności ma ich kolega
(koleżanka) w mówieniu i prosić ich,  by swoim postępowaniem nie  sprawiali
mu  przykrości.  Nikt  w końcu  nie  jest  doskonały,  każdy ma  jakąś  wadę  czy
nieumiejętność.  Warto  uświadomić  uczniom,  że  jąkanie  się  nie  ma  nic
wspólnego z inteligencja  i zdolnościami człowieka.  Jąkają się zarówno osoby
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bardzo inteligentne jak i osoby upośledzone. Im więcej dzieci wiedzą na temat
jąkania,  tym większa  szansa  na  rozumienie  problemu  i  nie  dokuczanie  tym
samym dzieciom jąkającym się. Podnoszenie świadomości o jąkaniu to ważny
element  w budowaniu pozytywnych relacji w klasie,  a przecież   dążenie  do
zachowania  dobrych  stosunków  między  dziećmi  oraz  ich  równowagi
psychicznej to jedna z naczelnych zasad każdego nauczyciela pracującego 
z dziećmi. 
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