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JĄKANIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHĘCIEK Mieczysław : Jak wspierać dziecko jąkające się w środowisku przedszkola i szkoły // W: 
Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Katarzyna Węsierska. – Katowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 
Nr 2927). – S. 213-227

Sygnatura: 104701

CHĘCIEK Mieczysław, BIJAK Elżbieta, KAMIŃSKA Dorota : Jąkanie : skuteczne techniki płynnego 
mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii 
Jąkających się. Cz. 1. – Gdańsk : "Harmonia", 2014

Sygnatura: 104682

CHĘCIEK Mieczysław, BIJAK Elżbieta, KAMIŃSKA Dorota : Jąkanie : skuteczne techniki płynnego 
mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii 
Jąkających się. Cz. 2. – Gdańsk : "Harmonia", 2014

Sygnatura: 104683

GÓRAL-PÓŁROLA Jolanta, PÓŁROLA Paweł : Czy wszystko już było? : qigong w terapii jąkania // W: 
Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 187-205

Teoretyczne podstawy badań – jąkanie w ujęciu systemowo-strukturalnym, gimnastyka qigong. Qigong w 
terapii jąkania – prezentacja badań własnych.

Sygnatura: 105363W

KABAŁA Alicja : „Mów do mnie jeszcze…” – o ćwiczeniach wspomagających terapię osób 
z zaburzeniami płynności mówienia // W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – 
metoda krakowska / red. Jagoda Cieszyńska, Zdzisława Orłowska-Popek, Marta Korendo. – Kraków : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – S. 125-134  

Sygnatura: 99688

LECHTA Viktor : Jąkanie // W: Gunia Grażyna, Lechta Viktor : Wprowadzenie do logopedii. – Kraków : 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 151-170

Jąkanie – ustalenia terminologiczne, klasyfikacja, czynniki etiologiczne (przyczyny organiczne, środowisko 
społeczne, procesy psychiczne). Geneza jąkania i symptomy (napięcie psychiczne, nadmierny wysiłek, dysfluencja). 
Diagnoza i terapia logopedyczna jąkania.

Sygnatura: 100687, 100688, 100689W
Sygnatura: 31313 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30493 Filia w Opocznie
Sygnatura: 41713 Filia w Tomaszowie Maz.

SOBOCIŃSKA Róża : Dobór metody w terapii osób jąkających się // W: Logopedia : wybrane aspekty 
historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. – Gdańsk : 
Harmonia Universalis, 2012. – S. 214-226

Czynniki warunkujące dobór metody terapii. Krótka charakterystyka meto terapii osób jąkających się. Nauka 
rozpoczynania wypowiedzi. Rola rodziny w terapii osób jąkających się. 

Sygnatura: 101481W

SZAMBURSKI Krzysztof : Dziecko jąkające się w szkole – jak pomóc? // W: Horyzonty rozwoju 
edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna 
Borawska-Kalbarczyk. – Warszawa : „Difin”, 2011. – S. 322-330

M. in. charakterystyka jąkającego się ucznia, rola nauczyciela-wychowawcy w prowadzeniu jąkającego się 
ucznia.

Sygnatura: 100437W
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SZAMBURSKI Krzysztof : Mechanizm Valsalvy – utrwalanie się jąkania i przeciwdziałanie temu // W: 
Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie, trzy drogi – jeden cel / red. nauk. 
Jacek Jarosław Błeszyński. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. – S. 76-80

Prezentacja stosowanej w leczeniu jąkania metody Williama Parry;ego.
Sygnatura: 103114

WĘSIERSKA Katarzyna, JEZIORCZAK Barbara, CHROSTEK Anna : Profilaktyka i wczesna interwencja w 
jąkaniu u małych dzieci // W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. 
Katarzyna Węsierska, Natalia Moćko. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – (Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 3103).  – S. 187-212

Sygnatura: 104173

WĘSIERSKA Katarzyna, MIELEWSKA Agnieszka : Wykorzystanie metody interakcyjnej 
rodzic-dziecko Palin PCI w diagnozie i terapii jąkania wczesnodziecięcego  // W: Medycyna 
w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie, trzy drogi – jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław 
Błeszyński. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. – S. 67-75

 Programowanie postępowania logopedycznego. Ogólne zasady prowadzenia Palin PCI. Strategie stosowane w 
programie. Utrwalanie efektów terapii w warunkach domowych i monitorowanie postępów dziecka.

Sygnatura: 103114

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Bogdan : Jąkanie jako góra lodowa // Logopedia. – T. 25 (1998), s. 15-18

ADAMCZYK Bogdan : Mój permanentny konflikt z dorosłymi jąkającymi się : chodzi o motywację // 
Logopedia. – T. 30 (2002), s. 213-216

Dyskomfort jąkającego się podczas mówienia jako nadawcy oraz trudna sytuacja słuchającego jako odbiorcy. 

BŁACHNIO Agata : Dziecko jąkające się w klasie // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 136-141

CHĘCIEK Mieczysław, BARTKOWICZ Zdzisław, PIELECKI Andrzej, WĘSIERSKA Katarzyna : Postępy terapii 
jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych // Logopedia. – T. 30 (2002),
s. 201-212

DROŻDŻ W. : Interakcje społeczne dzieci jąkających się, // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s. 20-24

GRZYBOWSKI Szczepan : Jak się jak się jąka mózg // Charaktery. – 2011, nr 2, s. 62-64 

KOSTECKA Wanda : Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu się // Logopedia. – T. 26 (1999),  
s. 67-85

KULCZYCKA-WIŚNIEWSKA Anna : Czy jąkanie to choroba // Remedium. – 2014, nr 9, s. 10-11

KUNISZYK-JÓŹKOWIAK Wiesøawa, SMOŁKA Elżbieta. SUSZYŃSKI Waldemar : Charakterystyki 
akustyczne mowy osób jąkających się w trakcie i po terapii // Logopedia. – T. 30 (2002), 
s. 131-143

MORAWIECKA Ewa :  Emocje, które przeszkadzają mówić – cele i strategie pracy w terapii jąkania  // 
Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 2 , s. 21-28 

OKRASIŃSKA Agnieszka : Męka mówienia : [jąkanie] // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, 
s. 90-94

SOBOCIŃSKA Róża : O zaletach grupowej terapii osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych // 
Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 12, s. 15-18

WĘSIERSKA Katarzyna : Badanie rozpowszechniania zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania 
w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co dzień. – 2013, nr 4/5, s. 3-7

WOŹNIAK Tomasz : Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania // Logopedia. – T. 37 
(2008), s. 217-226
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ARTYKUŁY DOSTĘPNE W CZASOPISMACH ONLINE

BUJAK-LECHOWICZ Jolanta : Zastosowanie NLP u dzieci nerwicowych – studium przypadku dziecka 
jąkającego się // Logopeda : czasopismo internetowe. – Nr 1 (2006), s. 136-144
http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/65_logopeda___nr_2.pdf

MAZUR Magdalena, WĘGIERSKA Katarzyna : Czynniki genetyczne w etiologii jąkania – doniesienia 
z badań // Forum Logopedyczne. – Nr 20 (2012),  s. 90-94
http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/forum/forum_logopedyczne_nr_20.pdf

SOBAŃSKA Monika : Intensywna terapia jąkania w warunkach turnusowych na przykładzie autorskiego 
programu dra Mieczysława Chęćka – doniesienia z badań // Forum Logopedyczne. – Nr 21 (2013), s. 
94-101
http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/forum/forum_logopedyczne_nr_21.pdf

SOBOŃ Joanna : Studium przypadku jąkającej się kobiety – perspektywa interakcyjna // Logopeda : 
czasopismo internetowe. – 2008, nr 1 (6), s. 55-76
http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/69_logopeda___nr_6.pdf

Dane kliniczne – przyczyny, mechanizm i skutki zaburzenia. Program i przebieg terapii.

STEWART Trudy : Reakcje unikania u jąkających się osób dorosłych przegląd stanowisk i dyskusja 
kliniczna // Forum Logopedyczne. – Nr 20 (2012), s. 20-29
 http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/forum/forum_logopedyczne_nr_20.pdf

SZAMBURSKI Krzysztof : Dziecko jąkające się w szkole // Logopeda : czasopismo internetowe. – 
2007, nr 2 (5), s. 34-60
http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/68_logopeda___nr_5.pdf

Objawy jąkania. Patomechanizm powstawania jąkania. Charakterystyka jąkającego się ucznia. Rola 
nauczyciela – wychowawcy w prowadzeniu jąkającego się ucznia.

SZAMBURSKI Krzysztof : Patomechanizm powstawania jąkania rozwojowego – propozycja powiązania 
jąkania z lękiem // Logopeda : czasopismo internetowe. – 2006, nr 2 (3), s. 41-57
http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/66_logopeda___nr_3.pdf

WASZCZUK Halina, ORŁOWSKA Edyta, GOŁUBIEW Monika : Współpraca rodziny z logopedą i 
psychologiem w Rodzinnej Terapii Jąkania // Logopeda : czasopismo internetowe. – 2009, nr 1 (7), 
s. 158-168
http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/83_logopeda_nr_7_.pdf

Opis programu psychologiczno-logopedycznego „Rodzinna Terapia Jąkania”, przeznaczonego dla jąkających się
dzieci i ich rodzin. 

WĘSIERSKA Katarzyna, JEZIORCZAK Barbara, WILK Bogumiła : Porównanie postaw komunikacyjnych 
mówiących płynnie i jąkających się polsko-języcznych dzieci w wieku przedszkolnym // Forum 
Logopedyczne. – Nr 22 (2014), s. 70-79
http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/forum/forum_logopedyczne_nr_22.pdf

WĘSIERSKA Katarzyna, SZYKOWSKA Hanna, SZYMURA Agata : Kluby „J”, Klub ludzi mówiących płynnie –
rola grup samopomocy dla osób jąkających się // Forum Logopedyczne. – Nr 21 (2013), s. 145-152
http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/forum/forum_logopedyczne_nr_21.pdf

WOŹNIAK Aneta : Predyspozycje do jąkania ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowanej lateralizacji 
(na podstawie analizy wywiadów) // Logopeda : czasopismo internetowe. – 2007, nr 2 (5), s. 108-
142
http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/68_logopeda___nr_5.pdf

Przyczyny jąkania. Jąkanie a lateralizacja. Częstość występowania leworęczności wśród jąkających się. 
Skrzyżowana lateralizacja wśród jąkających się. 

ARTYKUŁY DOSTĘPNE ONLINE

BAJ Marta : Czynniki warunkujące jąkanie się
http://logopeda.pl/Czynniki-warunkujace-jakanie-sie,1289

BAJ Marta : Jak rozmawiać z małym dzieckiem, które się jąka?
http://logopeda.pl/Jak-rozmawiac-z-malym-dzieckiem--ktore-sie-jaka,1106
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CHĘCIEK Mieczysław : Rozwojowa niepłynność mówienia jąkanie wczesnodziecięce
http://logopeda.pl/Rozwojowa-nieplynnosc-mowienia-jakanie-wczesnodzieciece,527

Co to jest jąkanie?
http://logopeda.pl/Co-to-jest-jakanie-,269

HAPONIUK Elżbieta : Jak można pomóc jąkającemu się dziecku?
http://logopeda.pl/Jak-mozna-pomoc-jakajacemu-sie-dziecku,270

Rady dla rodziców.

Jąkanie wczesnodziecięce
http://logopeda.pl/Jakanie-wczesnodzieciece,123

Przyczyny oraz rozpoznanie jąkania wczesnodziecięcego. Wskazówki dla rodziców.

KARP Maria : Dlaczego dziecko się jąka?
http://logopeda.pl/Dlaczego-dziecko-sie-jaka,675

KUBICA Magdalena : Jąkanie - rodzaje, przyczyny, diagnoza
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=8362

NOCOŃ Patrycja : Czy moje dziecko się jąka?
http://logopeda.pl/Czy-moje-dziecko-sie-jaka,741

Pomoc dziecku w osiągnięciu płynności mówienia – rady dla rodziców.

NOSKOWIAK Kamila : Relaksacja – sposób leczenia jąkania
http://logopeda.pl/Relaksacja-%E2%80%93-sposob-leczenia-jakania,1092

Niepłynności mówienia występujące przy jąkaniu. Metody i cele terapii osoby jąkającej się. Relaksacja jako 
metoda terapii. 

PLOCH Katarzyna : Kluby „J” – uzupełnienie terapii osób jąkających się
http://logopeda.pl/Kluby-%E2%80%9EJ%E2%80%9D-%E2%80%93-uzupelnienie-terapii-osob-
jakajacych-sie,128

W artykule również wykaz Klubów „J” w Polsce.

RZĄDZKA Mirosława : Czy moje dziecko jąka się?
http://logopeda.pl/Czy-moje-dziecko-jaka-sie,842

Rady dla rodziców – jak powinni postępować z dzieckiem, aby rozwojowa niepłynność mowy nie przerodziła 
się w jąkanie.

Sobocińska Róża : Praktyczne sposoby radzenia sobie z jąkaniem
http://logopeda.pl/Praktyczne-sposoby-radzenia-sobie-z-jakaniem,877

Sobocińska Róża : Kilka rad dla osoby jąkającej się
http://logopeda.pl/Kilka-rad-dla-osoby-jakajacej-sie,324

SULIGOWSKA Beata : Dziecko „ryzyka jąkania”
http://logopeda.pl/Dziecko-%E2%80%9Eryzyka-jakania%E2%80%9D,944

Niepokojące objawy i czynniki determinujące jąkanie u dzieci. Wsparcie dziecka jąkającego się przez 
nauczycieli i rodziców. 

TOŃSKA-SZYFELBEIN Anna : Czy moje dziecko się jąka?
http://logopeda.pl/Czy-moje-dziecko-sie-jaka,442

Przyczyny oraz symptomy mówienia niepłynnego. Rozwojowa niepłynność mówienia a jąkanie 
wczesnodziecięce.

TYSZCZENKO-PACH Amelia : Program terapii jąkania
http://logopeda.pl/Program-terapii-jakania,1042

TYSZCZENKO-PACH Amelia : Terapia jąkania to również terapia rodziny
http://logopeda.pl/Terapia-jakania-to-rowniez-terapia-rodziny,1101

TYSZCZENKO-PACH Amelia : Gdyby nie jąkanie, to ...?
http://logopeda.pl/Gdyby-nie-jakanie--to--,1175

Samoocena oraz postrzeganie swojej sytuacji osobistej przez osoby jąkające się.

WROŃSKA Bożena : Technika przedłużonego mówienia w terapii jąkania (TPM)
http://www.edukacja.edux.pl/p-7668-technika-przedluzonego-mowienia-w-terapii.php
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PUBLIKACJE DOSTĘPNE
W CYFROWEJ WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ
ACADEMICA

TARKOWSKI Zbigniew : Jąkanie. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. – 229, [2] s. : il. ; 21 
cm

Zob. tez zestawienia bibliograficzne:

Mowa i jej zaburzenia – 54/2004
Mowa i jej zaburzenia (2003-2009) – 13/2010

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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