
Dragi roditelji,                                                                                                                   

                                            

Trenutno se nalazimo u specifičnoj situaciji, koja je teška za nas odrasle, kao i za našu djecu. Većina 

roditelja nalazi se kod kuće ili jednostavno nema mogućnost nastavka logopedske terapije (bilo u 

vrtiću ili izvan njega). U ovim trenucima nije moguće, a ni potrebno da roditelji postanu djetetovi 

terapeuti-logopedi. Ono što možete i što je vrlo važno jest osvijestiti načine na koje možete sami 

pomoći svojem djetetu u ovim trenucima. 

Djeca, baš kao i odrasli, prolazeći kroz stresne periode, pokazuju svoje „najslabije strane“. Imajući na 

umu količinu stresa koju smo proživjeli za vrijeme i nakon potresa i zbog potpuno promijenjene 

svakodnevice, ograničenja kontakata i kretanja, promjena rutina, moramo biti svjesni da su djeca u 

velikom stresu - pokazivali oni to jasno svojim ponašanjem i reakcijama, ili pak zadržavajući to negdje 

duboko u sebi. Koliko god se trudili, sigurno je došlo do promjena u životu djece – možda idu kasnije 

na spavanje ili su prestala spavati tijekom dana, zbog čega su možda umorniji nego inače. Vrlo 

vjerojatno  im nedostaje kretanja, koje je izrazito važno u djetetovom razvoju i ranije je bilo puno više 

zastupljeno. Sukladno tome, djetetov mozak radi drugačije nego inače – više je usmjeren na 

rješavanje dosade (s kojom se ranije nije toliko često susretao), nema toliko puno fizičkih podražaja, 

kao ni socijalnih zahtjeva (vršnjaci). 

Spletom različitih okolinskih uvjeta koji utječu na neurološke procese, možemo očekivati da, djeca 

koja su ranije mucala, sada mucaju još jače/više. Ukoliko se nalazite u toj kategoriji, vjerojatno ste već 

i sami osvijestili da je mucanje Vaše djece i inače promijenjivo (izmijenjuju se periodi jače i slabije 

izraženog  mucanja). Također, moguće je da određen dio djece u upravo u ovim trenucima počne 

mucati. Važno je biti svjestan da mucanje nije uzrokovano stresorom  - mucanje nije uzrokovano 

konkretnim događajem, iako se početak simptoma može povezati s trenutkom stresnog događaja. 

Vjerojatnije je da su trenutne okolnosti samo jedan od detalja u cijelom mozaiku djetetovih 

osobitosti koje omogućavaju razvoj mucanja. Dakle, potrebno je da se „posloži“ više stvari u isto 

vrijeme.  

Mucanje kakvo sada čujete kod Vašeg djeteta,vrlo vjerojatno neće biti trajno stanje. Promjene koje 

su se dogodile u posljednje vrijeme, također nisu trajne! S vremenom, dijete će se prilagoditi na novu 

rutinu i nove uvjete (vrlo vjerojatno se to već i događa), pa će intenzivniji simptomi mucanja, uz 

buduće terapijske postupke – slabjeti. 

Također, ono što je ranije postignuto terapijom – nije izgubljeno. Vjerojatno će idućih tjedana, ili čak 

mjeseci, Vašem djetetu biti teže komunicirati. Iako i dalje možete primjenjivati tehnike koje ste 

primjenjivali i ranije, pogotovo ako primijećujete da su djelotvorne, u ovim trenucima nije potrebno 

puno pažnje posvećivati samom mucanju. Pokušajte se usmjeriti na uspostavljanje stabilnih rutina 

(redovita prehrana, regularni odlasci na spavanje, stvaranje mirnog okruženja i sl.). Samim time, na 

dobrom ste putu za kreiranje okruženja koje je stabilno i poznato Vašem djetetu te će pogodovati 

smirivanju izraženijih simptoma. 

 

 Iako se ranije smatralo da je s djecom bolje ne ulaziti u rasprave o samom mucanju, kako djeca ne bi 

još više osvještavala mucanje i kako bi se izbjegle emocionalno intenzivne situacije, u ovoj situaciji 



otvoren razgovor s djetetom može puno pomoći. Možemo biti sigurni da se djetetove negativne 

emocije, koje možda doživljava zbog mucanja, mogu smanjiti na način da otvoreno razgovaramo o 

tome što se događa, na isti način na koji bismo razgovarali o bilo kojim drugim teškoćama koje se 

djetetu svakodnevno događaju (npr. padovi prilikom nespretnog trčanja, ljutnja zbog neuspjeha 

slaganja teške slagalice, nemogućnost kontrole različitih drugih vještina i situacija i sl.). U redu je 

poslušati kako se dijete osjeća te mu povratno dati informaciju da su ti osjećaji u redu i da je, na kraju 

krajeva, u redu i mucati! Djetetu će biti prihvatljivija trenutna situacija ukoliko i sami ponekad 

istaknete svoje zamuckivanje kao nešto normalno (čak i osobe koje ne mucaju povremeno pokazuju 

zamuckivanja u govoru!). Mucanje koje Vaše dijete pokazuje, njegov je način na koji uči govoriti i 

govori! Osvještavanjem i prihvaćanjem vlastitih osobitosti, pružite djetetu model kako bi i ono 

prihvatilo svoje (mucanje). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Što konkretno možete činiti? 

1. Govoriti sporije; raditi duže i češće pauze u vlastitim iskazima. 

2. Općenito postavljati manji broj pitanja ili izbjegavati pitanja koja zahtijevaju kompleksne 

odgovore. 

3. Nakon svakog postavljenog pitanja ostaviti dovoljno vremena za odgovor, a tek zatim 

krenuti na novo pitanje. 

4. Postavljati konkretnija pitanja koja ne zahtijevaju dugačke odgovore. 

5. Preferirati komentare umjesto pitanja („Ja sam danas jela finu juhu za ručak. Pitam se što je 

tebi bilo fino..“). 

6. Aktivno slušati što Vam dijete govori. Dati mu do znanja da ga slušate pogledom u oči, 

spuštanjem u razinu djetetovih očiju (ukoliko je potrebno -čučnuti). 

7. Ukoliko Vam je (pogotovo kod jače izraženog mucanja), teško sakriti vlastitu nelagodu i/ili 

zabrinutost, pokušajte se najviše moguće koncentrirati na sadržaj onoga što dijete govori, a 

ne na način na koji to govori. Dajte djetetu do znanja da ste npr. i sami uzbuđeni što je 

patkica iz rijeke poletjela u zrak! 

8. Nikako nemojte dijete požurivati ili završavati mu misli. Svatko želi završiti svoju misao! 

9. Ukoliko niste u mogućnosti slušati ono što Vam dijete govori, iskreno mu to recite. Za 

očekivati je da ne možete uvijek slušati sve što Vam dijete želi reći, ali nije pošteno ni praviti 

se da slušamo. Naknadno se vratite na ono što Vam je dijete željelo reći. 

 



10. Poštujte redoslijed govorenja. U obiteljskim situacijama često dolazi do preklapanja iskaza 

među članovima kućanstva, „upadanja u riječ“ i sl. Ovakve situacije posebno su izražene u 

mnogobrojnim obiteljima. No, uz malo truda, svi će usavršiti svoje komunikacijske vještine.  

Za djecu koja mucaju, ove situacije su posebno teške i u takvim situacijama postoji povećana 

vjerojatnost da će mucanje biti jače izraženo. Pokušajte stvoriti obiteljsko pravilo kojim ćete 

izbjeći ovakav kaos. U početku si možete pomoći nekim predmetom- npr., govori onaj tko 

ima kockicu, a kad je završio-predaje je onome tko želi govoriti dalje. Pri tome je važno paziti 

na to da svi članovi imaju otprilike podjednako vrijeme za svoje iskaze.  

11. Fokusirajte se na djetetove kvalitete, nevezane uz govor- mucajuć ili nemucajuć. Važno je 

održavati djetetovu pozitivnu sliku o sebi, koja ponekad može biti poljuljana zbog mucanja. 

Npr., pohvalite dijete za trud koji je uložilo u crtež. Također, dijete će se osjećati vrlo dobro 

već samim time što odvojite vrijeme samo za njega, čime mu dajete do znanja da ono što 

Vam govori-vrijedi. 

12. Osigurajte vrijeme samo za dijete, svaki dan. Ovih dana sa svih strana nas okružuju prilozi o 

globalnoj situaciji, društvenim restrikcijama, broju oboljelih i slično. Isključite televiziju, 

vijesti, mobitele. Posvetite svoje misli i vrijeme samo djetetu. Nije važno čitate li knjigu, 

škakljate se ili razgovarate, posvetite se isključivo djetetu. Pri tome možete izabrati jednu od 

vještina koju sami želite uvježbati- npr. postavljati manji broj pitanaj, a više komentirati. 

Ukoliko imate još djece u obitelji, osigurajte slične trenutke podjednako i za njih. Važno je da 

se dijete koje muca ne osjeća drugačije, ali i da zbog mucanja drugo dijete dobiva manje 

pažnje. 

Spomenute vještine primjenjive su na djecu koja ne pokazuju znakove mucanja. Koristite li ih, možete 

poboljšati komunikacijske vještine Vašeg djeteta. 

U idućim materijalim, govorit ću detaljnije o prepoznavanju rizičnih faktora za razvojno, „pravo“ 

mucanje od „mucanja“ kao prolaznog fenomena u jezično-govornom razvoju. Ukoliko i dalje imate 

nedoumica, sumnji ili ste iz nekog razloga zabrinuti za komunikacijski razvoj svog djeteta, možete mi 

se obratiti e-mailom (logoped@vrtic-sesvete.hr). 

Srdačan pozdrav i - ostanite kod kuće! 

 

Marija Čukelj, logoped 

European Fluency Specialist 

 

 

 

Izvor: https://www.stutteringtherapyresources.com 
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