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Niepłynność mówienia a jąkanie wczesnodziecięce
Każdy czasami mówi niepłynnie: w chwilach zdenerwowania, stresu, a nawet w wyniku
zmęczenia. W przypadku dzieci możemy mieć do czynienia ze zwykła niepłynnością mówienia,
pojawia się ona niespodziewanie i często niepokoi rodziców. Jak odróżnić rozwojową
niepłynność mowy od jąkania wczesnodziecięcego?
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OBJAWY
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lęk przed mówieniem
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świadomość zaburzenia
postępowanie

Objawy jąkania to:
 powtarzanie – głosek, sylab, słów lub kombinacji wyrazów;
 blokowanie – niemożność wypowiedzenia słowa na skutek zbyt dużego napięcia mięśni
oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych;
 pauzowanie – pojawia się tam gdzie nie powinno się wystąpić i przez to zakłóca wartość
wypowiedzi;
 embolofazje – „wypełniacze”, używane w wypowiedziach wtrącenia typu yyy…, eee…
wypełniają pauzy w mowie nadając jej pozory płynności;
 nieprawidłowe tempo mówienia: zbyt szybkie, zbyt wolne, nierytmiczne.
Jeśli u dziecka występują objawy jąkania wczesnodziecięcego, należy pomyśleć o zwróceniu się
po pomoc do specjalisty. Terapią osób jąkających zajmuje się balbutolog lub balbutologopeda.
Jąkaniu towarzyszą problemy emocjonalne: lęk przed mówieniem, stres, wstyd, gniew,
frustracja. Jąkający się potrzebuje wsparcia i zrozumienia – nie może być sam ze swym
problemem.
Zalecenia dotyczące mowy dziecka:
 należy dążyć do tego, aby dziecko nie zdawało sobie sprawy ze swoich trudności w mowie,
 zwracając się do dziecka należy mówić wolno i cicho lub nawet szeptem, krótkimi prostymi
zdaniami, aby sprowokować je do odpowiadania w podobny sposób,
 należy wykazywać cierpliwość słuchania dziecka, nie przerywać mu, nie pospieszać,
 wyrabiać nawyk wolnego mówienia poprzez wspólne recytowanie wierszyków czy
opowiadanie bajek.
Opracowanie: mgr Karolina Wilczyńska
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10 lutego 2017
Gdynia – miasto z morza i marzeń
obchodzi 91. rocznicę
nadania praw miejskich.

Gdynia zaprasza na swoje urodziny!
Więcej informacji na www.gdynia.pl

W tym miesiącu:
2 lutego 2017 (czwartek) o godzinie 10:00
odbędzie się pokaz iluzji w wykonaniu
Agencji Artystycznej „Pro Magia”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 lutego 2017 (wtorek)
odbędzie się bal karnawałowy
pt. „Zamek sezamkowy”.

Przedszkolaki Gdynię kochają i życzenia Jej składają:
Życzymy Gdyni, żeby zawsze była piękna i żeby nigdy nie było tu wojny. Żeby nikt Jej nie
zaśmiecał i żeby zawsze była kolorowa. Żeby były w niej piękne zwierzątka i kwiaty i żeby w
Gdyni były fajne miejsca do zwiedzania. Żeby w Gdyni zawsze było dobrze!
Dzieci z grupy Muszelek
Życzymy Gdyni, żeby była zawsze śliczna i żeby wszystko działało. Żeby nie odczuwała bólu,
kiedy po niej chodzimy. Żeby zawsze była czysta i żeby w mieście nikt nie śmiecił. Żeby
zawsze była ładna. Żeby w Gdyni rosły duże drzewka i ładna, zdrowa trawka i dużo kwiatków.
Żeby było tu dużo budynków i muzeów. Życzymy Gdyni sto milionów lat. Nie, nie sto milionów!
Nieskończoności!!!
Dzieci z grupy Rybek
Życzymy Gdyni dużo roślin i kwiatów, dużo ptaków i mew. Żeby Gdynia zawsze była ładna i
zawsze świeciło w niej słońce. Żeby wszyscy, którzy mieszkają w Gdyni byli zdrowi i weseli, a

dzieci, żeby były grzeczne i dzieliły się zabawkami.
Dzieci z grupy Foczek

Bal poprowadzi Teatr Qfer.

Drodzy Rodzice, przypominamy, że nasze przedszkole uczestniczy w
ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Zachęcamy
Państwa do włączenia się w akcję poprzez czytanie książek naszym
przedszkolakom.
Więcej informacji na temat kampanii, złotą listę książek dla dzieci a także
powody, dla których trzeba czytać dzieciom codziennie znajdą Państwo na
stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl
Zapraszamy!

Kącik przedszkolaka.
Narysuj po śladzie i pokoloruj żaglowiec.
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