К а к в о

е

з а е к в а н е ?

За да си обясним значението на това понятие,
е добре да сме наясно в общи линии с етапите
на детското речево развитие. Знаем, че детето
преминава през различни етапи на овладяване
на родната реч, започвайки от прости по звуков
състав еднословни изказвания стигайки до
многословни такива. Стигайки до етап многословни
изказвания, произношението и ритмиката /мелодиката/
на речта се развиват паралелно и са на такова ниво,
че децата могат да коментират многото неща в света
около тях, които ги вълнуват. Започват да говорят с
все по-дълги и по-дълги изречения, с все по-малко
п а у з и
и
к о л е б а н и я .
Така се обособява и речевата плавност или флуентност.
Тази способност се придобива в процеса на растеж на
детето в периода между 2 и 6 годинки и представлява
съчетаването на звукове в думи и думи в изречения
като едно цяло.

Трябва да се уточни, че съществуват и т. нар. нормални
колебания или неплавности в речта на децата, и
те често се дължат на несигурност, притеснение,
трудности при трансф ормирането на идеята в
изказване. Те са характерни за всяко дете, овладяващо
родната си реч и се състоят най-вече в повтаряне на
фрази, думи и срички в изреченията. Например:
„Аз, аз направих, го - голяма питка и, и, и, и, тя падна
на, на земята.“ Могат да се наблюдават и когато детето
е много ентусиазирано и инициативно, пълно с енергия:
„Мамо, мамо, мамо, виж какво си имам!“

------------------------------------------------

Може да се говори, че има проблем единствено ако гореспоменатите
Материалът е в превод
от статията
колебания при говорене се срещат твърде често, да кажем при всеки
‘Stuttering Prevention:
втори разговор, детето привидно е притеснено и напрегнато и
A Manual for Parents’ на C.
прави повторения на звукове, срички или думи, например:
„А-а-а-аз ще-ще-ще ида у Диди.“. Именно при такъв тип патерн на Woodruff Starkweather, Sheryl
Ridener Gottwald &Murray Halfond
речево поведение може да се говори за заекване .

----------------------------------------------------------------------Речева неплавност в рамките на типичното детско развитие
1.Повтаряне на цялата фраза или дума - „ Искам при, при мама!“
2.Преработване на изреченията - „Отиде ми. Топката ми отиде на покрива.
3.Фрази, съдържащи „ами“, „ъ-ъ-ъ“ и тн. – „Мама е при, ъ-ъ-ъ, тати.“
4.Паузи тишина по средата на изказа: „Тате, искам /пауза/ сладолед.“
5.Редки единични повторения на части от думата: „ Т-ти ми обеща!“
Наблюдава се при определени условия, например ако детето Ви е
преуморено, развълнувано, намира се в по-официална обстановка,
разговаря с нови хора или просто е притеснено. Ако човекът, с
когото разговаря детето има твърде бърз темп на говора, също е
лоша алтернатива на комуникативната ситуация. Детето се повлиява
и му е трудно да се контролира.
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