Informacje dla Rodziców

Rodzice Dzieci w Wieku Szkolnym
Niniejsza broszurka zosta a napisana dla nas przez zespó
specjalistów mowy.
Prosz zwróci uwag , e 'j!kanie' i 'zacinanie si ' maj!
takie samo znaczenie.
Wst p | Co jest normalna dysfluencja u ma ych dzieci? |
Co to jest j!kanie (lub zacinanie si )? | Dlaczego niektóre
dzieci maj! problemy z mówieniem p ynnie? | Czy j!kanie
jest dziedziczne? | Jak j!kanie si zaczyna? | Jakie
sytuacje mowy mog! doprowadzi do wi kszej dysfluencji?
| Co mo emy zrobi , aby u atwi dziecku mow ? | Jak
mo emy odwróci uwag od mowy? | Czego rodzice powinni unika ? | Co jeszcze
mo emy zrobi ?

Wst p
Uczenie si mówi jest ekscytuj!ce, pozwala dzieciom komunikowa si z rodzin!,
przyjació mi i ca ym -wiatem, równie stanowi sposób !czenia siebie z innymi.
Problemy z mówieniem mog! by bardzo przykre dla rodziców i frustruj!ce dla
dziecka. Istnieje jednak, wiele mo liwo-ci do pope niania b dów poniewa rozmowa
obejmuje s uchanie, rozumienie, twórcze my-lenie, kontrolowany ruch i
koordynowanie mi -ni. Ponadto, dzieci yj! w tera/niejszo-ci, co czasami prowadzi
do uczu tak intensywnych, e przemienianie my-li i do-wiadcze0 w s owa mo e by
trudne. Nic dziwnego e niektóre dzieci j!kaj! si i zacinaj! si kiedy ucz! si
mówi .
Celem tej broszurki jest przekazanie informacji o j!kaniu u dzieci i pomys y o tym,
co mo na zrobi , aby mówienie by o atwiejsze i przyjemniejsze. O ile to mo liwe,
nale y skontaktowa si z terapeut! mowy i j zyka (tak e patologiem mowy lub
lekarzem mowy) aby rodzice otrzymali wsparcie i mogli zapobiec j!kaniu.

Co jest normalna dysfluencja u ma ych dzieci?
Pauzy, powtarzanie s ów lub g osek ("czy, czy, czy ja", lub "ma ma ma mamusia"),
zatrzymanie i zaczynanie od pocz!tku, s! rodzajami dysfluencji które wyst puj! gdy
dzieci ucz! si mówi . Wiele dzieci ma epizody oczywistej dysfluencji w okresie
bardzo szybkiego rozwoju j zyka (2-5 lat) oraz w innych okresach dzieci0stwa,
kiedy s! pod presj! aby mówi poprawnie. Dziecko które jest powolne w u yciu
zda0 lub mówieniu wyra/nie mo e by szczególnie wra liwe na presj do
komunikowania.

Co to jest j!kanie (lub zacinanie si )?
Gdy normalne dysfluencje zdarzaj! si tak cz sto, e przeszkadzaj! w mówieniu lub
powoduj! zmartwienie zarównie dla mówcy jak i s uchacza, to j!kanie mo e
wystapi . Je-li powtórzenia lub przeci!gane g oski staj! si bardzo napi te i dziecko

stara si z trudno-ci! doko0czy s owo, wtedy mo na uwa a to za j!kanie. Jednak,
u wielu dzieci które maj! problemy z mówieniem, j!kanie nie wyst puje. Nie mo na
powiedzie na pewno, które dzieci przejd! okres j!kania, a które nie, wi c zawsze
lepiej zrobi wszystko co mo liwe, aby u atwi dziecku mow .

Dlaczego niektóre dzieci maj! problemy z mówieniem p ynnie?
Dziecko mo e czu si pewne i szcz -liwe, gdy jest równowaga pomi dzy
wymaganiami, umiej tno-ci! dziecka do osi!gni cia wymaga0 i poziomem wsparcia
któr! otrzymuje. Oto kilka przyk adów wymaga0, umiej tno-ci i wsparcia które
mog! mie wp yw na mow :
Wymagania mog! wynika z tego, co ludzie robi! i mówi!, jak równie , co dziecko
my-li e chce.
Ludzie mog! !da : dobrej, czystej mowy; odpowiedzi na pytania; informacji;
doros ego zachowania; szybkich odpowiedzi.
Dziecko mo e chcie : zrobi co- dobrze; zadowoli rodziców i innych doros ych;
by lubiane przez inne dzieci; cz sto mówi o potrzebach, pragnieniach, bólach i
przyjemno-ciach.
Sytuacja mo e by : ha a-liwa, ruchliwa, przera aj!ca, ekscytuj!ca, m cz!ca,
konkurencyjna, mog! by przerwania i du o rozmowy.
Umiej tno'ci komunikacyjne. ;eby mówi p ynnie zdaniami, dzieci powinny:
zna du o s ów; wiedzie jak dobiera s owa (gramatyka); szybko my-le o
'odpowiednim s owie' lub odpowiednim zdaniu aby powiedzie to o czym naprawd
my-l!; s ucha i rozumie co inni mówi!; uczy si jakie g oski u ywamy w naszym
j zyku i jak je dobiera aby utworzy s owa.
Musz! one tak e rozwija swoje umiej tno-ci motoryczne, tak aby mog y kopiowa
g oski które inni u ywaj! aby by zrozumianym; koordynowa wszystkie mi -nie
u ywane w oddychaniu i mówieniu; kontrolowa mi -nie aby przej- szybko i
p ynnie z jednej g oski do nast pnej.
W zale no-ci jak dziecko si czuje, jak równie wymagania wobec niego maj!
wp yw na te umiej tno-ci. Gdy dziecko czuje si : szcz -liwe, pewne siebie,
wys uchane, pewne tre-ci itp., wówczas atwiej jest mówi poprawnie. Gdy dziecko
czuje si : przygn bione, zm czone, chore, nadmiernie pobudzone, niewa ne itp.,
wówczas trudniej jest mówi .
Wsparcie. Udzielanie wsparcia innym mo e by trudne gdy sami jeste-my
niespokojni. Jednak, branie punktu widzenia dziecka zmienia nasze nastawienie i
umo liwia wsparcie. Wtedy mo emy robi te rzeczy które sprawiaj!, e dziecko
czuje si kochane i chciane, tak e wszystkie ma e rzeczy które pomagaj! w
konkretnych sytuacjach, na przyk ad:
S uchanie uwa nie

Odpowiadanie uprzejmie i bezkrytycznie
Oferowanie fizycznego wsparcia w razie potrzeby
Pomaganie dziecku czu si bezpiecznie
Zach canie
Pomaganie innym zrozumie nasze dziecko
Mówienie jest atwiejsze kiedy umiej tno'ci i wsparcie równaj! si
wymaganiami.

z

Czy j!kanie jest dziedziczne?
O ile wiemy, j!kanie nie jest dziedziczne, ale raczej okre-lone wzorce rozwoju
j zyka i szczególne mocne strony i s abo-ci w ró nych obszarach j zykowej
umiej tno-ci. Oznacza to, e niektóre dzieci potrzebuj! wi cej wsparcia i mniej
wymaga0 aby rozwija swoje umiej tno-ci mówienia w odpowiednim czasie.
Gdy dziecko ju nauczy o si podstawowych umiej tno-ci j zykowych i
artykulacyjnych, atwiej jest radzi sobie z bardziej skomplikowanymi pomys ami i
presj! komunikacyjn!.

Jak j!kanie si

zaczyna?

Zbyt wiele wymaga0, których dziecko nie jest wystarczaj!co dojrza e do
spe nienia, mo e zwi krzy dysfluencj , co mo e przemieni si w j!kanie,
zw aszcza je-li dziecko jest wra liwe na niepowodzenie. S! te rzeczy które dziecko
mo e my-le i robi , które mog! pogorszy sytuacj , na przyk ad:
Przekonanie lub poczucie e mówienie dysfluentnie jest haniebne lub
nieodpowiedne.
Nacisk na szczegó ow! mechanik mówienia mo e doprowadzi do
samo-wiadomo-ci i dalszych b dów.
Staranie si mówi p ynnie mo e przemieni powtórzenia w napi te pauzy kiedy
dziecko próbuje wymusi s owo.
Staraj! si zrozumie j!kanie, pewne s owa, osoby lub sytuacje mog! by
obwiniane. Unikanie tych sytuacji aby zmniejszy j!kanie mo e doprowadzi do
sta ego wcze-niejszego analizowania i zmiany s ów, co mo e spowodowa
niepewno-ci w mówieniu.
Do-wiadczenie utraty kontroli podczas mówienia mo e by upokarzaj!ce. Jako
spo ecze0stwo, /le my-limy o ludziach, którzy nie mog! kontrolowa funkcji
swojego organizmu.

Poczucie ,e dziecko ró,ni si powa,nie od innych mo,e doprowadzi- do
uczu- odizolowania i samotno'ci.

Jakie sytuacje mowy mog! doprowadzi- do wi kszej
dysfluencji?
Mówienie z doros ymi którzy mówi! bardzo szybko.
Mówienie patrz!c wzwy aby widzie twarz s uchacza.
Mówienie gdy my-lisz e kto- przerwie rozmow .
Mówienie do kogo- kto nie s ucha uwa nie.
Mówienie gdy boisz si konsekwencji tego co mówisz.
Mówienie gdy nie chcesz lub kiedy nie masz nic do powiedzenia.
Mówienie gdy jeste- bardzo zm czony, zdenerwowany, lub czujesz si /le.
Mówienie w po-piechu kiedy masz du o do powiedzenia lub skomplikowany
pomys do wyra enia.

Co mo,emy zrobi-, aby u atwi- dziecku mow ?
Spójrz na dziecko i trzymaj swoj! twarz na tym samym poziomie
Mów u ywaj!c j zyka który mo na atwo zrozumie
Rozmawiaj o tera/niejszo-ci i o rzeczach które mo na widzie
Zmniejszyj liczb pyta0 które stawiasz, pozwól dziecku wybra , kiedy ma copowiedzie
Daj dziecku czas, zwolnij swoj! mow , poka

e s uchasz i jeste- zainteresowany

Je-li dziecko ma powa n! dysfluencj , zmniejszyj wymagania. Mo e powró do
ulubionych ksi! ek, wierszyków, gier lub zabaw, aby pomóc dziecku poczu si w
bezpiecznym otoczeniu.

Jak mo,emy odwróci- uwag

od mowy?

Znajd/ czas na zaj cia z dzieckiem które nie wymagaj! du o mówienia i gdzie
zaj cie lub patrzenie czy s uchanie jest wa niejsze ni mówienie. Spontaniczna,
atwa rozmowa mo e wyst!pi naturalnie przez wspólne do-wiadczenie.

Czego rodzice powinni unika-?
Staraj si nie utkn! z odpowiedziami które wiesz e wcale nie pomagaj!. Mo esz
eksperymentowa ze sposobami pomocy zw aszcza je-li mo esz je omówi najpierw
z terapeut! mowy i j zyka. Spróbuj postawi si w sytuacji dziecka, patrz si na
sytuacje mówienia z jego lub z jej punktu widzenia i zastanów si , co mo e pomóc.
Unikaj sztuczek, czyli rzeczy, które normalnie nie robimy podczas normalnej
rozmowy ale które poprawiaj! p ynno- na krótki czas, na przyk ad: bior!c g boki
oddech, zamykaj!c oczy lub mówi!c z akcentem. Inne, bardziej zwyk e sposoby
poprawiania p ynno-ci mog! by spróbowane. Je-li co- pomaga, nale y
kontynuowa , a je-li nie, to przesta0 i pomy-l jeszcze raz. Na przyk ad, mo e si
okaza , e zwolnienie w swoim tempie mowy pomaga, natomiast, kazanie dziecku
zwolni jego tempo tylko zwi ksza frustracj . Nie poprawiaj b dów w wymowie lub
w gramatyce. Wystarczy powiedzie odpowiedni! wersj aby dziecko us ysza o.
Nie obwiniaj siebie, poniewa nie spowodowa e- j!kania. Staraj si my-le
optymistycznie o wszystkich rzeczach które mo esz zrobi aby pomóc dziecku
mówi p ynnie. Mówienie "nie martw si " jest niesprawiedliwe poniewa
prawdopodobnie jest niemo liwo-ci! nie martwi si . Jednak e, je-li mo esz
zachowa czujno- i spokój, gdy dziecko utknie podczas mówienia, to twoje
pozytywne nastawienie mo e pomóc mu czu si pewne.

Co jeszcze mo,emy zrobi-?
Przedyskutuj ze swoim partnerem te rzeczy które ka dy z was uwa a e maj!
wp yw na to jak komfortowo czujecie si podczas rozmowy. Dzieci cz sto reaguj!
na podobne presje. Spisz czynniki które maj! negatywny i pozytywny wp yw na
twoje dziecko.
Postaraj si zrozumie dziecka zdenerwowanie i trudne uczucia, to pomo e dziecku
czu si zrozumiane i wspierane. Zajmij si niektórymi rzeczami które z dzieckiem
lubicie i gdzie mówienie nie jest szczególnie wa ne.
Zach caj dziecko. J!kanie mo e podwa y pewno- dziecka, tak e nie zauwa a
swoich osi!gni i wszystko pozostaje w cieniu niepowodze0 w mowie.
Zmniejsz presj na wszystkich cz onkach rodziny, !cznie ze sob!. Nie martw si o
'dobre maniery', daj dobry przyk ad i twoje dziecko si nauczy. Zrób cokolwiek aby
mówienie i s uchanie by o przyjemne. Je-li wydaje si e twoje dziecko jest
-wiadome e j!ka si , delikatnie porozmawiaj z nim o tym. Niektórzy doro-li, którzy
j!kaj! si , czuli e w dzieci0stwie istnia a 'zmowa milczenia' i z tego powodu
wstydzili si swego j!kania. Bezkrytyczna i otwarta dyskusja mo e pomóc.
Staraj si by konsekwentnym w podchodzeniu do wszystkich swoich dzieci. Jasne
zasady rodzinne pomagaj! wszystkim czu si bezpiecznie. Regularne godziny
spania i jedzenia, dyscyplina, itp., mog! ograniczy walki i przyczyniaj! si do
unikania nadmiernego zm czenia i rozdra nienia. Zwró sie o pomoc do terapeuty
mowy i j zyka w swoim lokalnym o-rodku zdrowia. W wi kszo-ci dzielnic mo esz
si skontaktowa bezpo-rednio, nie musisz najpierw widzie si z lekarzem lub
piel gniark! -rodowiskow!. Nie ma znaczenia ile lat ma twoje dziecko, wi kszoterapeutów woli spotka si z rodzin! jak tylko maj! obawy raczej ni czeka a

j!kanie jest rozwini te i trudniej z nim sobie poradzi . Terapeuci s! ostro ni aby nie
zwi kszy dziecka -wiadomo-ci o j!kaniu wi c cz sto pracuj! przewa nie z
rodzicami, cho starsze dziecko mo e bra bardziej bezpo-redni udzia w terapii.
Na zako0czenie, przedyskutuj te informacje z partnerem, i z kimkolwiek
kto ma regularny kontakt z twoim dzieckiem. Pami taj równie,, ,e nie
jeste' sam w swoich obawach o mowie twojego dziecka, wiele innych
rodziców w pewnej chwili te, si martwi o.

Je-li ta broszurka by a pomocna, prosz pomy-le o datku.
Datki pomagaj! nam kontynuowa nasz! prac w
dostarczaniu informacji i wspieraniu tych, u których j!kanie
ma wp yw na jako- ycia.
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