Накратко за заекването

Превенция
на
заекването

Заекването е нарушение
наречевата плавност,
изразяващо се в повторение

на
звукове,срички,думи,удължав
ане на звукове, тежки
блокажи на говорния поток
и неадекватни паузи поради
дисфункции на централната

нервна система, водещи до
спазматично състояние на
говорната мускулатура.
Заекването е
полиетиологичен феномен и
се среща

по-често при момчета,
отколкото при момичета.
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Превенция на заекването
1.Оставете вашето дете да говори
свободно и зачитайте нуждите му
от общуването.

2.Приемете детето като пълноправен
член на комуникативния акт .
3.Изслушвайте детето си без да го
прекъсвате.
4.Стимулирайте детето си да общува.

5.Помогнете на детето да придобие
умения

за

общуване

определени
ежедневието,

в

точно

ситуации
например

от

какво

казваме като се запознаваме с
някой, когато си купуваме нещо,

когато се извиняваме.
6.Опитайте се да моделирате бавна
и спокойна реч,когато говорите с
детето си, и да насърчавате другите
членове от семейството да правят
същото.

7.Изградете семейни правила за комуникация,
тоест докато единия говори другите го слушат и
обратно.
8.Не се подигравайте на детето си ако не
изговаря правилно някой звукове, срички или
думи и не го имитирайте.
9.Когато детето ви задава въпрос не бързайте
да отговаряте .Първо направете кратка пауза и
след това отговорете.Това ще направи говора
по-спокоен и плавен.Така показва и на детето,
че трябва да се опитва да говори, без да бърза.
10.Говорете с детето си без да бързате, като
често правите паузи.
11.Опитайте се да осигурите на вашето дете
спокойна и хармонична среда, в която то да
расте без напрежение и конфликти,
12.Отдавайте на своето дете нужните внимание,
любов и грижи и не игнорирайте неговите
желания и потребности.
13.Не допускайте да малтретирате, потискате
или обиждате своето дете, защото това би
довело до чувство за вина и до ниска
самооценка, което може да бъде предпоставка
за развитието на заекване.
14.Опитайте се всеки ден да намирате по
няколко минути, в които да отделяте цялото си
внимание на детето.Това трябва да се случва на
тихо и спокойно място без телевизори и
телефони.
14.Прекалените родителски амбиции понякога
също могат да нанесат вреда върху речта на
детето, затова не натоварвайте детето си
прекомерно с извършването на много
дейности, като например
да бъде отличник в училище, да тренира няколко

спорта, да учи чужди езици и други.
15.Приемайте детето си такова каквото
е.Най-мощната сила е подкрепата към
вашето дете във всеки един момент.

