
   
       Mikčiojimas – sklandaus kalbėjimo 

sutrikimas, pasireiškiantis garsų, skiemenų 

pakartojimais, garsų tęsimu, tylos pauzėmis, 

kuriuos lemia padidėjusi kalbėjimo organų 

įtampa.  

       Atlikti tyrimai mikčiojimo priežastims 

atskleisti parodė, kad sutrikimą sukelia 

sudėtinga neurofiziologinių, psichologinių, 

genetinių, lingvistinių ir socialinių veiksnių 

sąveika. Manoma, kad vaikas gali turėti 

įgimtą polinkį kalbėjimo nesklandumams, o 

aplinkos sąlygos – stiprios neigiamos ar 

teigiamos emocijos, stresas, išgąstis, dideli 

aplinkinių keliami reikalavimai – paskatina 

mikčiojimo atsiradimą. 

Mikčiojimas dažniausiai pasireiškia 

antraisiais – penktaisiais gyvenimo metais, 

intensyviai vystantis vaiko kalbai. Apie 80 

proc. vaikų šis sutrikimas praeina savaime. 

Tačiau tam tikrai daliai išlieka visą 

gyvenimą.  Lietuvoje mikčioja apie 3-4 

proc. žmonių. 

Mikčiojimo stiprumas gali keistis, jis 

priklauso nuo situacijos ar dienos. Kartais 

užsikirtimų intensyvumas skiriasi net to 

paties pokalbio metu. Kai vaikas kalba 

apie šalia esančius daiktus, atliekamus 

veiksmus, jo kalboje stebima mažiau 

užsikirtimų nei pasakojant patirtus 

įspūdžius ar dialogo metu.  

 

 

 
 

PATARIMAI TĖVAMS 

 

• Namuose sukurkite ramią aplinką, 

laikykitės nuoseklaus dienos režimo, kad 

vaikas nebūtų dirglus ir suirzęs. 

• Stenkitės šalinti priežastis, trukdančias 

vaikui sklandžiai kalbėti. 

• Ribokite televizijos laidų žiūrėjimo 

trukmę, vaikams parinkite atitinkamas 

programas, kurios nesukeltų neigiamų 

emocijų, nedirgintų jautrios nervų 

sistemos. 

• Kantriai klausykite, ką Jūsų vaikas sako, 

o ne kaip jis tai sako. Reaguokite į jo 

išsakytas mintis, o ne į mikčiojimą. 

• Nepertraukite kalbančio vaiko, leiskite 

jam pačiam pabaigti savo mintis.  

• Venkite užbaigti arba išsakyti vaiko 

mintis ar idėjas. Leiskite kalbėti jam 

pačiam.  

• Neleiskite kitiems jį skubinti ar erzinti. 

• Kalbėdami su vaiku būkite dėmesingi, 

išlaikykite natūralų kontaktą akimis. 
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• Jeigu vaikas kalba tuo metu, kai Jūs 

dirbate darbą, reikalaujantį 

susikaupimo (vairuojate automobilį  

ar pan.), patikinkite, kad negalite į jį 

žiūrėti, bet atidžiai klausote. 

• Prieš atsakydami savo vaikui, 

palaukite akimirką kitą. Tai nuramina, 

sulėtina minčių eigą ir turi padėti 

kalbėti vaikui. 

• Kiekvieną dieną bent keletą minučių 

skirkite pokalbiams su vaiku. 

Stenkitės bendrauti lengvai, 

neskubėdami, atsipalaidavę. Kartu 

pieškite, klijuokite, vaikščiokite 

gamtoje. Parodykite vaikui, kad 

priimate jį tokį, koks jis yra. 

• Kai vaikas klausinėja apie savo 

mikčiojimą, ramiai ir geranoriškai 

atsakykite, kad pastebėjote jo kalbos 

nesklandumus ir padėsite juos įveikti. 

• Stenkitės kuo dažniau parodyti vaikui, 

kad jį mylite, vertinate ir kad Jums 

malonu su juo bendrauti. 

• Neverskite vaiko garsiai skaityti, 

dainuoti, deklamuoti, jei jis to nenori. 
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