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Załącznik 13 
 
Materiały dla dorosłych, z którymi dzieci z mutyzmem wybiórczym rozmawiają 
swobodnie. 
 
UWAGA: Nie dla dorosłych, którzy muszą podpowiadać dziecku, lub zadawać mu 
pytania, żeby podtrzymać rozmowę. 
 

ROZMAWIANIE W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH 
Nieformalna metoda generalizowania mowy w różnym otoczeniu. 
 
Czy jesteś jedną z tych osób, z którą dziecko z mutyzmem wybiórczym (MW) 
rozmawia swobodnie, gdy nikt go nie słyszy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wtedy 
pomóż mu odkryć, że to, że inni słyszą jego głos, wcale nie niesie ze sobą żadnego 
niebezpieczeństwa. Dzieci z MW muszą odzywać się w tak wielu miejscach, 
jak to możliwe, żeby później nic nie mogło ich ograniczyć. A pierwszym krokiem 
ku rozszerzaniu kręgu ich rozmówców, jest rozmawianie z tobą w miejscach 
publicznych, gdy inne osoby są w pobliżu.  
Niniejszy artykuł pomoże ci stopniowo to osiągnąć, jednak przeczytaj go kilka razy. 
Musisz mieć pewność, że będziesz mógł odpowiednio wykorzystać te techniki 
i pracować w tempie odpowiednim dla dziecka. Nie możesz pracować chaotycznie 
i zbyt szybko.  
Prawdopodobnie masz wiele sposobów, żeby „uratować” dziecko, gdy jesteście 
razem w miejscu publicznym, a jemu z trudem przychodzi odzywanie się. Stosowanie 
gestów, szept czy odgadywanie, co dziecko chce powiedzieć brzmi znajomo? 
W naturalny sposób uciekamy do tego rodzaju metod komunikacji, gdy dzieci milkną, 
ale  one niestety tak naprawdę umacniają w dziecku strach przed odzywaniem się. 
Oczywiście, nigdy nie będziemy zmuszać dziecka do odzywania się, jeśli nie  czuje 
się swobodnie, ale jednocześnie nie chcemy  mu pokazać, że myślimy, że dla  niego 
odzywanie się jest niemożliwe. Zmieniając nasze metody i mówiąc otwarcie o tym, 
co robimy i dlaczego, możemy łagodnie stworzyć dziecku szansę na to, żeby  mogło 
opanować swój strach i zdobyć pewność siebie.  
Na początek, upewnij się, że nie wpadasz w tego rodzaju pułapki, kiedy jesteś sam 
na sam z dzieckiem. To idealny moment, żeby wyćwiczyć nowe techniki! Z czasem 
będzie ci coraz łatwiej stosować je także, gdy inni są gdzieś w pobliżu; potem coraz 
bliżej; aż wreszcie dziecko będzie mogło rozmawiać z tobą przed innymi ludźmi, 
które zna. 
 
DZ = dziecko 

 
1. POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO LĘKU 
Kiedy DZ jest zrelaksowane w domu, porozmawiaj z nim otwarcie o MW, 
jak o każdym innym strachu, np.  
-„Teraz rozmawianie wydaje się przerażające, ale w miarę czasu, staniesz się coraz 
bardziej odważny i stanie się to coraz łatwiejsze.”,  
-„Wiem, że teraz rozmawianie wydaje się bardzo trudne, ale kiedyś ci się uda.”,  
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-„Nikomu to nie przeszkadza, jeśli nie będziesz się od razu odzywać - wszyscy 
wiedzą, że dzieci często potrzebują chwili, żeby się oswoić”,  
-„Nie ma nic złego w tym, że boimy się nowych rzeczy, to normalne. I nie będzie 
trwało zawsze.” 
 
DZ musi uwierzyć, że: 

 Nie martwisz się i jesteś pewny, że DZ kiedyś pokona strach. 

 Jego strach to część procesu dorastania, a nie część jego osobowości. 

 Jeśli DZ kiedykolwiek nie będzie mogło odpowiedzieć to nic się nie stanie, nikt 
nie będzie rozczarowany. 

 

2. UŚMIECHNIJ SIĘ 
Kontroluj wyraz swojej twarzy! Jeśli martwisz się, że DZ się nie odezwie, wtedy twoja 
twarz będzie napięta i nieruchoma. Taki wyraz twarzy może być interpretowany przez 
dziecko jako dezaprobata lub smutek. Możesz się martwić w środku, ale na zewnątrz 
postaraj się zachować radość.  Niech twój głos będzie zrelaksowany.   Zachowuj się 
tak, jakby to było tylko kwestią czasu, zanim DZ się odezwie. 
 

3. DAJ SWOJEMU DZIECKU CZAS NA ODPOWIEDŹ 
Żeby zmienić bieg rzeczy,  trzeba będzie wykonać najtrudniejszą rzecz ze wszystkich 
- POCZEKAĆ pełne 5 sekund po zadaniu pytania, nawet jeśli czujesz, że dziecko 
zdaje sobie sprawę z obecności innych osób. Ważne jest, żeby o tym rozmawiać, 
nie w tym momencie, ale wtedy, kiedy oboje jesteście zrelaksowani. Możesz 
mu powiedzieć, że: 
i)  Zawsze dam ci szansę, żeby odpowiedzieć, ponieważ wiem, że będzie 
to dla ciebie coraz łatwiejsze; 
ii) Jeśli zacznę zgadywać, mogę się pomylić; 
iii) Pomagam ci być coraz bardziej odważnym w odzywaniu się. Zwyczajnie 
odezwiesz się kiedy będziesz na to gotowy, po prostu zobacz, jak się czujesz. 
Dlatego... POCZEKAJ i wolno policz do pięciu.  

 
Jeśli dziecko nie odpowie... 

 
4. NIE ZGADUJ 
Nie odgaduj, co dziecko mogłoby powiedzieć, ani nie oferuj niczego, dopóki ono nie 
przytaknie kiwając głową lub  wybierając coś. Gdy uda ci się odgadnąć, co DZ miało 
na myśli, wtedy prawdopodobnie zachęci je to do nieodzywania się w przyszłości. DZ 
może nie być w stanie odezwać się od razu, ale jest wiele sposobów, żeby 
to mu ułatwić, a znajdziecie je w tym materiale... 

 
5. POMÓŻ DZIECKU OFERUJĄC COŚ DO WYBORU (X CZY Y?) 
Jest to akceptowalna alternatywa dla zgadywania - daj do wyboru jedną lub dwie 
rzeczy: 

 X czy Y, np. 
„Mamy iść na zjeżdżalnię czy na huśtawki?” 
„Chciałbyś zjeść pizzę z grzybami czy z salami?” 
ZACZEKAJ... i dodaj „Czy coś innego?” ZACZEKAJ... 

 Jeśli dziecko nie odpowie, uśmiechnij się i kontynuuj rozmowę (zmień temat) 
lub odejdź dalej od innych osób np. 

PUŁAPKA 1 
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„W porządku, powiesz mi później.” (wtedy poczekajcie chwilę, zanim 
podejdziecie zamawiać pizzę). 
„W porządku, ja zdecyduję.” (nie wybieraj zawsze ulubionego dania dziecka). 
„Odejdziemy trochę i mi powiesz” (przejdźcie do „bezpiecznego” miejsca). 

 Jeśli DZ będzie próbowało komunikować się za pomocą gestu, zastosuj 
się do zaleceń zawartych w punkcie 6. 

 
6. NIE POZWÓL NA TO, ABY GEST ZASTĄPIŁ MOWĘ 

 W naturalny sposób DZ wskaże jakiś przedmiot, żeby pokazać co wybrało, 
lub odpowie na pytanie np. „Czy chcesz zjeść loda?” potakując swoją głową. 
Po takich pytaniach zadawaj takie, na które nie można odpowiedzieć gestem 
np. „Jaki smak?”, „Z ciastkiem czy bez?”. Próbuj zadawać mniej zamkniętych 
pytań i postaraj się, aby dziecko nie mogło na coś wskazać ręką. 

 Jeśli dziecko próbuje powiedzieć ci coś skomplikowanego za pomocą gestów, 
wtedy nie baw się  z nim w tego typu zabawę w zgadywanki. Szybko zapytaj 
o wyjaśnienie np. „Przepraszam, ale nie wiem, co masz na myśli.” 

 Jeśli DZ nie odpowie, wtedy daj dziecku wybór, X czy Y np. 
o „Czy chcesz, żebym na coś spojrzała czy, żebym czegoś posłuchała?” 

(DZ ciągnie cię za rękaw), 
o „Pokazujesz mi zjeżdżalnię czy pieska?” 

(DZ wskazuje na park), 
o „Czy to znaczy, że chcesz już iść czy że chcesz zostać tutaj dłużej?” 

(DZ zaprzecza głową), 
o „Myślisz, że to dobry czy zły pomysł?” 

(DZ wygląda na zaskoczonego), 
o „Czy to znaczy, że nie możesz się zdecydować czy że nic nie chcesz?” 

(DZ wzrusza ramionami). 
POCZEKAJ na odpowiedź (przez pełne 5 sekund). 

 Jeśli DZ nie odpowie, wtedy kontynuujcie rozmowę, lub odejdźcie na bok, 
tak jak to zostało opisane w punkcie 5. 
 
 

7. NIE ZACHĘCAJ DZIECKA, ŻEBY MÓWIŁO CI COŚ NA UCHO 
Im DZ będzie bliżej, tym cichszy będzie jego głos. To w porządku, DZ będzie 
mówiło głośniej w miarę, jak będzie lepiej radziło sobie z mówieniem 
w miejscach publicznych. Usiądź tak, żeby twoje oczy były na poziomie oczu 
DZ i zaakceptuj cichy głos, ale nie pozwól, aby dziecko mogło ukryć fakt, 
że coś mówi, szeptając ci do ucha. To wzmocni jego przekonanie, 
że odzywanie się w miejscu publicznym nie jest bezpieczne i będzie mu coraz 
trudniej odzywać się: 

 Postaraj się nie przybliżać głowy do DZ po to, żeby ono mogło wyszeptać 
ci coś na ucho. 

 Utrzymuj kontakt wzrokowy z DZ i powiedz mu cicho „Tutaj można 
się odzywać”. Uśmiechnij się i POCZEKAJ (pełne pięć 5 sekund). 

 Jeśli DZ nie odpowie, zapewnij dziecko, że np. „To nie ma znaczenia, czy ktoś 
ze szkoły zobaczy cię, czy nie - oni już wiedzą, że ze mną rozmawiasz.”; 
„Wiem, że czujesz strach ale nic złego się nie stanie.” POCZEKAJ... 

PUŁAPKA 2 

PUŁAPKA 3 
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 Jeśli dziecko nie odpowie, ale wiesz mniej więcej, co DZ chce powiedzieć, 
wtedy podaj mu coś do wyboru, X czy Y np. „Coca-colę czy lemoniadę?” 
POCZEKAJ... 

 Jeśli dziecko nie odpowie, uśmiechnij się i powiedz: „W porządku, powiedz 
mi później.” (nie zgaduj lub odejdź odpowiednio daleko, tak aby DZ mogło 
coś powiedzieć – zobacz punkt 5). 

 Jeśli DZ będzie próbowało komunikować się wskazując na coś, zastosuj 
się do zaleceń zawartych w punkcie 6. 

 
8. ZWRÓC UWAGĘ NA OTOCZENIE 
Jeśli DZ nie odpowiada i patrzy na osoby znajdujące się wokół niego, często wiąże 
się to z tym, że boi się bardziej tego, że ktoś je zobaczy, a nie usłyszy: 

 Zmniejsz strach odwracając się lub odchodząc tak, żebyście mogli 
porozmawiać na osobności np. za wystawą sklepową, czy automatem 
do kawy. W miarę jak DZ się zrelaksuje, wróćcie na swoje poprzednie miejsce. 

 DZ może na początku czuć się bardziej komfortowo stojąc np. w drzwiach. 
Zaakceptuj to i poczekaj, aż jego strach zmniejszy się, zanim wejdziecie 
do środka pomieszczenia. 

 
9. WŁĄCZ POZYTYWNE MYŚLENIE I RÓB REALISTYCZNE ZAŁOŻENIA 
Zwróć uwagę na to, żeby twój głos zawsze był spokojny, nigdy nie wyrażaj strachu, 
frustracji, niedowierzania albo tego, że DZ cię zawiodło.  To tylko zwiększy 
i tak już negatywne skojarzenia DZ z oczekiwaniami innych, odnośnie jego mówienia: 

 Jeśli dla DZ było bardzo trudne, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu,  
pochwal jego trud i osiągniecia np. „Idzie ci naprawdę świetnie!”. 

 Zawsze, gdy dziecko coś powie, uśmiechnij się i zareaguj pozytywnie – 
nie robiąc z tego wielkiej sprawy np. „O super - to też jest mój ulubiony smak!”. 

 Później, gdy nikt was nie będzie widział, możesz omówić swoją pochwałę 
bardziej szczegółowo: „Świetnie! pomogłeś mi wybrać smaki lodów 
i zignorowałeś wszystkich innych w sklepie - dziękuję!”. 

 Często czas gra wielką rolę i musimy  o tym pamiętać, żeby odnieść sukces. 
Na przykład zamiast zapytać się dziecka co chce dopiero, gdy będziecie przy 
kasie, zapytaj je zanim staniecie w długiej kolejce. Innym razem, możecie 
ustalić co chcecie kupić stojąc przy kasie, ale tylko wtedy, gdy za wami nie 
będzie zbyt dużo czekających na obsługę klientów. 

 Nie martw się, jeśli DZ będzie mówiło bardzo cicho - będzie mówiło głośniej 
w miarę, jak nauczy się, że mówienie w miejscach publicznych 
jest „bezpieczne”. 

 Nie proś DZ, żeby mówiło głośniej - DZ może to odebrać jako krytykę. 
Najlepiej wtedy zachować się naturalnie i szczerze np. „Słucham?”, 
„Przepraszam, tutaj jest zbyt głośno, co mówiłaś?” i pozwól DZ domyśleć, 
się co musi zrobić! 

 
10. NIE PODDAWAJCIE SIĘ! 
Czasem może ci się wydawać, że te techniki nie będą działać, ponieważ twoje 
dziecko nigdy nie rozmawia z tobą w miejscach publicznych, czy w pobliżu innych 
osób. Ale może DZ nigdy z tobą nie rozmawia w takich sytuacjach, ponieważ nigdy 
nie wypróbowaliście tych technik! 
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 Spróbuj wypróbować  te metody konsekwentnie przez dwa tygodnie, zanim 
z nich zrezygnujesz. 

 Nie oczekuj, że będzie łatwo. Te techniki mogą się wydawać niezgodne 
z intuicją, ale dzieci potrzebują nas, żebyśmy dali im możliwość pokonania 
swoich lęków w sposób bezpieczny i, żeby mogły uwierzyć, że mogą 
się ponad te lęki wznieść. 

 Tutaj NIE chodzi o to, żeby zmusić dzieci do odzywania się. Chodzi 
o spokojne zapewnianie DZ, że wiesz, że będzie mówić, w miarę jak jego 
strach będzie mniejszy. DZ będzie czerpać siły z twojej wiary w nie. Skoro  
możecie  rozmawiać ze sobą w domu, to dlaczego miałoby być inaczej 
na zewnątrz?  Szczególnie,  jeśli usuwacie się  z zasięgu wzroku innych i nikt 
nie może was usłyszeć? Więc na przykład, jeśli w restauracji jest spokojnie 
i nie ma kolejki, nie bój się zamówić tylko dla siebie dając DZ trochę więcej 
czasu na podjęcie decyzji i powiedzenie, co chce zjeść. Bardzo dobrą okazją 
ku temu jest moment, kiedy osoba, która was obsługuje, będzie wprowadzała 
twoje zamówienie do systemu. Jeśli to się nie stanie, złóż zamówienie później, 
gdy DZ powie ci przy stoliku, co by chciało (wybierz bardziej przytulny stolik, 
a nie taki na środku sali). Prędzej czy później DZ coś zje – to nie ulega 
wątpliwości, musi tylko poczekać na odpowiedni moment i znaleźć w sobie 
odwagę do tego, żeby się odezwać. Poczekaj, a taki moment przyjdzie 
wcześniej lub później. 

 Jeśli czujesz, że to wszystko do niczego nie prowadzi - zróbcie sobie przerwę! 
Miło skomentuj coś, nie zadając DZ żadnych bezpośrednich pytań.  Zadaj 
pytanie, na które DZ może odpowiedzieć np. kiwając głową. Odejdźcie trochę 
dalej od innych osób i spróbujcie jeszcze raz. 

 Zapisuj sobie, gdzie dziecku udało się odpowiedzieć w miejscu publicznym, 
ile osób było przy tym obecnych, jak blisko byli i czy stało się to w szkole, 
czy podczas innych zorganizowanych zajęć. Dzięki temu, łatwiej ci będzie 
ocenić postępy, określić, jakiego rodzaju wsparcia DZ może jeszcze 
potrzebować i szybciej rozpoznasz, kiedy możecie zwiększyć poziom 
trudności zadań. 

 

POWODZENIA! 
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Zapamiętaj i ćwiczcie 

tę sekwencję! 

Jeśli DZ chce szeptać powiedz „Tutaj można rozmawiać” 

POCZEKAJ aż DZ odpowie… 

Jeśli odpowiedź nie padnie: 

Zaoferuj wybór: X czy Y? lub 

Zastąp gest alternatywą: X czy Y 

POCZEKAJ… 

Jeśli odpowiedź nie padnie: 

Dodaj „Czy coś innego?” 

POCZEKAJ 

Jeśli odpowiedź nie padnie: 

Kontynuuj rozmowę lub odejdź w bardziej ustronne miejsce. NIE 

ZGADUJ! 

 


