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И

ма неща, на които един родител трябва

да обърне вниме и да се отнесе деликатно към
тях . Тъй като в случая става въпрос за минимални спънки във взаимоотношенията Ви с
Вашето дете, които са способни да рефлектират върху самооценката му и увереността му
, следователно да се отключи заекване.

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО!
За да бъдете по-концент рирани върху речт а
на детето си, проследете собствения си стил
на слушане. Отговорите на следните въпроси,
биха Ви помогнали да си обясните някои пречки
п р и р а з г о в о р и т е с д е т е т о В и .
* К ъ д е се п р ес и ч а т и н те р ес и те В и и тез и
на Вашето дете? За какво обича да говори то?
* Кои са часовете на деня, когато то е по-склонно
да завърже разговор, както и тези, в които вие
сте достатъчно енергични да го слушате внимателно?*
* Гледате ли детето си в очите, докато говори?
* Каква е позата на тялото Ви, докато го слушате?
Това са важни неща, които трябва да разберете.
Ако промените дори минимално средата, в която
общувате с детето си, възможно е да се отбележи
голям напредък във взаимоотношеният а Ви.
Ако има нужда назначете „време за тишина“ или
мълчанка, ако решите, че не сте в състояние да слушате
внимателно. Ако сте твърде уморени, за да му
обръщате внимание, то ще забележи и ще го
разбере по грешния начин.

ГОВОРЕТЕ РАЗЛИЧНО! НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА!
Когато едно дете разговаря, е склонно да се води по темпа
на говор на възрастния. Създава се едно напрежение у него,
което може да повлияе негативно върху речевата плавност.
Затова: Опитайте се да говорите със същата скорост като
неговата. Тук можете да включите външни маркери, които
да Ви водят. Например: Запишете детето си докато говори.
След това, прослушвайки записа, проследете колко бързо то
произнася думите. Опитайте се да възпроизведете говора на
детето си, като изговаряте думите като него - със същата
скорост.

Ще разберете, че не е толкова лесно да имитирате
неговото произношение. Трябва да се фокусирате върху
начина, по който говорите постоянно и да се
самоконтролирате. Но това ще доведе до една пълноценна
комуникация помежду Ви.

УВЕЛИЧЕТЕ ПАУЗИТЕ!
Правете чести паузи, докато говорите. Това ще помогне
много на детето Ви и ще снеме напрежението, което му
създавате, ако речта Ви е твърде забързана. Това ще Ви
помогне и да обмислите по-добре мисълта си .

РОЛЯТА НА ТИШИНАТА.
Важно за детето е да разбере, че не е нужно всяка
секунда то да говори. Така то няма да се опитва
и з кус т в е н о д а п р од ъ л ж а в а р а з гово р а .

ИЗБЯГАЙТЕ ДА СЕ ПРЕКЪСВАТЕ!
Добре е детето да е наясно с това, че когато човек говори,
то трябва да го изслушва. То трябва да се научи да сменя
ролите „говорител“ и „слушател“ адекватно. Ако
съществува риск от потенциално заекване, когато то
прекъсва или бива прекъсвано, това със сигурност ще
окаже негативно влияние върху речевата плавност.

НЕ МУ ЗАДАВАЙТЕ ВЪПРОСИ,
НА КОИТО Е ТРУДНО ДА ОТГОВОРИ.
Съществуват въпроси с изискващ характер, които
са способни да го объркат и напрегнат твърде много.
Например: „Кажи на леля Мими какво видя днес в
зоологическата градина!“

НЕ БЪДЕТЕ КРИТИЧНИ!
Страхът от това да каже нещо лошо може да доведе до
една несигурна реч с изразена неувереност. Ако трябва
да обясни защо е постъпило грешно или ако трябва да
се извини или признае, че е сгрешило, не винаги е найдоброто назидание, особено за потенциално заекващо
дете.

ПРЕКАРВАЙТЕ ВРЕМЕ ЗАЕДНО!
Намерете занимание, което да е приятно на всички в
семейството, и отделяйте време всеки ден за него, не
повече от 30 мин. Това може да е редене на пъзел
или рисуване. В случая важни са миговете заедно и
разговорите, които нямат цена и за Вас и за него.

ПОДГОТВЕТЕ ГО ЗА НЕОБИЧАЙНА
ОБСТАНОВКА.
Ако ще ходите на рожден ден или сватба, където детето
ще срещне много нови хора и е възможно да се
притесни, трябва да му се обясни нещо от сорта на:
„Ще идем в една къща, където ще има много хора.
Не искам да се плашиш, те са весели и добри.“
Идеята е то да се почувства спокойно и уверено, и ако
му предстои нещо ново, да е подготвено за това.

НАЗНАЧЕТЕ ПРАВИЛА НА РАЗГОВОРИТЕ!
Комуникацията вкъщи е желателно да бъде поставена в
определени рамки и като всяко място да има своите
правила. Те е добре да бъдат прости, като например:

1.Когато един говори, всички го слушат.
2.Всеки може да говори когато поиска
, но ако не прекъсва останалите.

