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A DADOGÁSRÓL

Annyi dadogás, ahány ember…

Fő jellemzője: görcs

Beszédben jelentkező 
(elsődleges) tünetek:

 Rosszul koordinált légzés

 Megváltozott izommozgások a 
gégében

 Megváltozott artikuláció



A DADOGÁSRÓL

Járulékos (másodlagos) tünetek:

 Mozgásos tünetek:
• Együttmozgások (akaratlanul kísérik a 

dadogást): szem becsukása, 
homlokráncolás, kéz vagy láb 
együttmozgásai

• Együtt-cselekvések (tudatos mozgások): 
amelyekkel „könnyebb beszélni” (pl. kéz 
előre nyújtása)

 Töltelékszavak (pl. izé, ööö, hát)

 BESZÉDFÉLELEM / LOGOFÓBIA



A DADOGÁS OKAI

 Öröklés: családi betegségek (pl. asztma, 

epilepszia, dadogás)

 Terhesség alatti pszichés megbetegedés, 

trauma

 Szülés körülményei: koraszülés, rohamos 

vagy elhúzódó szülés

 Környezeti és pszichés okok: hirtelen 

elszakadás az anyától (bölcsőde, kórház), 

szülők válása, alvászavar, családi 

konfliktusok



MIT TEGYEN A SZÜLŐ A 

DADOGÁS ÉSZLELÉSEKOR?
 Nyújtson nyugodt, természetes beszédpéldát!

 Ha ismételget a gyerek, az általa elmondottakat 
ismételje meg a szülő kissé megváltoztatva!

 Ha a gyerek nyugtalan, a szülő türelemmel 
nyugtassa!

 Tevékenykedjen sokat együtt a gyerekkel 
(bábozás, verselés, éneklés, képeskönyvek 
nézegetése)!

 Erősítse a gyermek önbizalmát olyan 
tevékenységek végeztetésével, melyben 
sikerélménye van (rajz, nyírás, építés)!

 A gyermeket figyelemmel, odaadással, türelemmel 
hallgassa!

 Minél hamarabb forduljon logopédushoz!



MIT NE TEGYEN?

 Ne hívja fel a gyerek figyelmét a dadogásra!

 Ne nézzen félre, ne mondja, hogy „Ne dadogj”!

 Ne ismételtesse az akadozva ejtett szót!

 Ne szerepeltesse!

 Ne szakítsa félbe, ne siettesse beszéd közben!

 Ne fárassza túl gyermekét sem szellemileg 

sem fizikailag!

 Ne legyen ideges, hangos

jelenet tanúja a gyermek!



A TERÁPIÁT MEGELŐZŐ 

VIZSGÁLAT
 Beszédanamnézis (beszédfejlődés, a 

beszédhiba létrejötte, jelen állapota)

 A gyermek magatartásának megfigyelése

 Veleszületett, szerzett, örökletes ártalmak 
feltárása

 Családi, szociokulturális anamnézis

A kapott válaszokból dönthető el, hogy

 élettani vagy valódi dadogásról van-e szó

 alkalmas-e a szülő és a gyermek a terápián 
való részvételre



A TERÁPIA CÉLJA
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

A szorongás oldására a társas kapcsolatok kiépítése

 A közösségi játékformák elsajátítása

 Segítségnyújtás

 Az empátiás készség fejlesztése

 A személyes élmények feldolgozása

A NAGYMOZGÁS ÉS A MOZGÁSKOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE

 Játékos légző-,

 Izomtónust szabályozó,

 Mozgást-ritmust koordináló gyakorlatok végzése

A BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE

 Szókincs gyarapítása

 Cselekvés és beszéd gyarapítása

SZÜLŐK MAGATARTÁSÁNAK BEFOLYÁSOLÁSA

 Szülő és gyermek kapcsolatának javítása



A DADOGÁS KEZELÉSE KOMPLEX 

MŰVÉSZETI TERÁPIÁVAL
(Balás Eszter)

 4-6 éves gyermekek részére

 Célja:

 dadogó gyermek egész személyisége fejlődjék

 gyermek kommunikációs nehézségei, 

beszédfélelme enyhüljön

 belső feszültségeket csökkenti

 növeli az önértékelést

 könnyebben tud alkalmazkodni környezetéhez



A DADOGÁS KEZELÉSE KOMPLEX 

MŰVÉSZETI TERÁPIÁVAL
(Balás Eszter)

 Lényege: ének-zene, mozgás és 
ábrázolás hármas egysége

 Feladatai:

 Ének-zene: helyes légzéstechnika
lágy hangindítás
hallás fejlesztése
hangerő és hangszín változtatása
ritmusérzék fejlesztése

 Mozgás: fokozott izomtónus megszüntetése
mozgáskoordináció fejlesztése
feszültségek oldása
testséma kialakítása
egymás elfogadása
görcsoldás               



A DADOGÁS KEZELÉSE KOMPLEX 

MŰVÉSZETI TERÁPIÁVAL
(Balás Eszter)

 Feladatai:

 Vizualitás: finommotorika fejlesztése

önkifejezés

látás, tapintás fejlesztése

saját mozgás érzékelése

 Komplex = kapcsolatot alakít ki a 

különböző önkifejezési módok között



GYAKORLATOK

ÉNEK-ZENE
 Zene hallgatása fekve, csukott szemmel, 

ellazult állapotban

 Légzőgyakorlatok

 Gumiember-játék: az egyik gyerek 

„felpumpálja” a társát, aki megfeszíti 

izmait, majd „leenged”, ellazítja izmait

 Daléneklés mozgással kísérve

 „Énekeld a nevedet!”: saját név eléneklése 

adott dallamra



GYAKORLATOK

ÉNEK-ZENE
 Karmester játék: a csoport hangosabban 

vagy halkabban énekel egy megbeszélt 

jelzésre

 Ritmusvisszhang: ritmusokat küldünk 

egymásnak, amit pontosan kell 

megismételni

 Neveket, dalokat, mondókákat

ritmizálunk le



GYAKORLATOK

MOZGÁS
 Feszítő-lazító gyakorlatok: képzeletbeli 

falat, szekrényt kell eltolni

 Mozgás térben zenére: séta, járás, futás, 

majd megállás adott jelre

 „Változzunk át!”: fababa-rongybaba, 

szikla-tenger, nap-villám

 „Jöjjenek a …!”: a hívogató által kért 

dolog, és jellegzetes mozgásának 

utánzása pl. „Jöjjenek a krokodilok!”



GYAKORLATOK

MOZGÁS
 Tükörjáték: az egyik gyermek leutánozza 

társa mozgását

 Történet megjelenítése mozgással zenére



GYAKORLATOK

ÁBRÁZOLÁS
 Hangulat-vonal: szabadon választott 

színnel, egyetlen vonallal ábrázoljuk a 

hangulatunkat

 Alak- és formaritmus: különböző formájú 

és színű dolgokból szabályosan ismétlődő 

sort készítünk

 Festés ujjal, tenyérrel

 Gyurmázás



GYAKORLATOK

ÁBRÁZOLÁS
 Kavicsfestés: különböző nagyságú és 

formájú kavicsok festése saját ötlet 

alapján

 Kollektív alkotások: közösen létrehozott 

művek különböző technikákkal

- tépés

- vágás

- ragasztás

- montázs



AJÁNLÓ SZÜLŐKNEK

 Schmidtné Balás Eszter: Képes könyv a 

dadogásról

 Fehérné-Mácsainé-Szebényiné: Együtt 

lenni jó… Mozgás-, ritmus- és 

beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 

éves gyermekek részére

 Mondókás könyvek

 Gyermekdalok



FELHASZNÁLT IRODALOM

 Balás Eszter (2005): A dadogás komplex 

művészeti terápiás programja


