
Ранни индикатори 
за поява на

на заекването
Рисков фактор
 на заекването:

Поведение на
 родителите

Тук се говори за общия дискомфорт
на много родители, породен от факта,

че детето им заеква. Те са разстроени и
объркани, дори ядосани. Освен това е

мъчително да наблюдават заекващото 
си дете. То разбира, че има проблем и 
именно той  смущава най-близките му. 

Несъзнателно започва да се напряга
все повече и повече, или да избягва
да говори доколкото е възможно. А

именно това задълбочава
 още повече проблема.
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 2. Мускулно напрежение
при движения на лицевите
мускули и на тялото, 
често примигване, преко-
мерна сила на гласа и 
задъхване при говор.

4. Съкращаване 
повторения елемeнт

1. Твърде висока 
честота на 
повторенията на звукове,
 срички и думи при говор

Колкото повече пъти повтаря дадена дума
или сричка, и колкото повече се колебае и
 притеснява, докато говори, толкова по-
голям е рискът от поява на заекване.

Обсъдихме в  какво се състоят приз-
наците на неплавност при нормално-
то детско развитие.
Ако може да се постави под съмнение 
факта дали едно дете заеква или не, 
се имат в превдид

Прекомерното мускулно напрежение при 
говор, е признак за много задълбочен проб-
лем. Ако при едно дете се наблюдават такъв
 тип симптоми, то със сигурност заеква.

Повторената дума или сричка в началото
 звучи като  сирена /напрегнато, твърде усилено, 
с високо звучене на гласовия тон
„/Ма/-ма-мамо.“
Това се дължи на факта, че гласните 
връзки са твърде напрегнати. 
Звукът е подобен на този от опъната
 струна на китара. 

Детето не повтаря цялата сричка 
или дума,  а само част от нея -  да 
кажем само първия или последния

 звук. 
„Н-н-наистина ли?“

„Мо-мо-може ли да си взема?“
Понякога може да го изговаря и с 

повишено темпо.

3. Повишаване 
 на гласа по време на 
първото повторение 
на сричка или дума

височината 

ранните индикатори
 за поява на заекване в 

детска възраст,които са:


