
Podczas pracy z programem poruszaj się po tabeli w poziomie lub pionie, nigdy ukośnie; wracaj do łatwych ćwiczeń podczas wprowadzania nowej osoby, dodawaj tylko 

jedną osobę na raz. Więcej informacji w załączniku 5 książki SelectiveMutism Resource Manual (Johnson and Wintgens 2001) 

Obciążenie 

komunikacyjne 

ĆWICZENIA WYMAGAJĄCE WYPOWIADANIA 

JEDNEGO SŁOWA 

ĆWICZENIA WYMAGAJĄCE WYPOWIADANIA CAŁYCH ZDAŃ 

NISKIE 

Ciągi zautomatyzowane: liczenie, dni tygodnia, miesiące, litery 

alfabetu (wymieniane na zmianę, na początku każda osoba 

mówi jedno słowo na raz, w miarę upływu czasu dwa lub 
więcej).M Komunikacja werbalna: odpowiadanie na pytania 

wymagające odpowiedzi „tak” lub „nie” (np. Czy dzieci umieją 

latać?). 

Ciągi zautomatyzowane: liczenie, dni tygodnia, miesiące, litery alfabetu (na początku 

wymieniane na zmianę, każda osoba mówi parę słów na raz, później dziecko mówi wszystkie 

słowa z danej kategorii). Śpiewanie, wypowiadanie zdań razem, mówienie razem wierszy lub 
rymowanek, mówienie na zmianę nauczonych linijek tekstu (np. przedstawienia) 

Komunikacja werbalna: podawanie odpowiedzi „tak”, „nie” lub „nie wiem”. 

Czytanie na głos: znany tekst (dla sprawnie czytających) 
Zabawa kierowana (wymagająca wykonywania czynności na zmianę) np. gra w statki 

ŚREDNIE 

 Mowa spontaniczna: nazywanie pojedynczych przedmiotów 

(np. odpowiadanie na proste pytania zawierające opcje do 

wyboru (np. Czy trawa jest zielona czy fioletowa?); 
uzupełnianie zdań jednym słowem (np. Siedzisz na …); 

podawanie przeciwieństw lub dokańczanie znanych zbitek 
wyrazowych (np. zimny i …?, nóż i …?). 

Czytanie na głos: proste pojedyncze słowa (dla dzieci, które 

dopiero zaczęły uczyć się czytać). 

Mowa spontaniczna: samodzielne podawanie definicji lub opisywanie obrazków tak, żeby 

inni mogli odgadnąć, o które słowo/obrazek chodzi; odpowiadanie na proste pytania całymi 

zdaniami lub frazami (np. przeznaczenie i umiejscowienie różnych rzeczy, zawody 
wykonywane przez różne osoby, wyjątkowe wydarzenia w życiu dziecka), wymienianie 3 lub 

więcej elementów z każdej kategorii. 
Samodzielne, werbalne definiowanie pojęć w zabawach typu: „to co widzę jest … i służy 

do …”. 

Informacje o mnie: podawanie informacji takich jak imię i nazwisko, wiek, data urodzenia, 
adres, numer telefonu, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela. 

Czytanie na głos: łączenie dwóch dłuższych zdań, tak aby powstało jedno zdanie, tworzenie 

rymowanek; łączenie pytań i odpowiedzi; czytanie zdań i podawanie brakującego słowa (tylko 
jedna odpowiedź prawidłowa); odpowiadanie na pytania związane z treścią krótkiego tekstu 

lub ilustracji w książce. 

WYSOKIE 

Mowa spontaniczna: swobodne odpowiadanie na łatwe pytania 

bez pomocy obrazka (np. Ile masz lat?); wymienianie 
przedmiotów należących do danej kategorii (np. kolory, 

jedzenie, zwierzęta). 
Mówienie o preferencjach: wymienianie ulubionych lub 

nielubianych elementów z danej kategorii (np. kolory, napoje, 

samochody, piosenki). 
Czytanie na głos: trudne słowa (dla osób, które nie czują się 

pewnie czytając); odpowiadanie na pytania szukając 
odpowiedzi w tekście, wybieranie, którymi słowami można 

uzupełnić tekst. 

Presja czasu: np. zgłaszanie się podczas sprawdzania listy 
obecności. 

Swobodne stosowanie zwrotów grzecznościowych: mówienie 

„cześć”, „do widzenia”, „proszę”. 

Swobodne stosowanie zwrotów grzecznościowych: mówienie „tak”, „nie”, „nie wiem” zamiast 

kiwania głową; mówienie „dziękuję”; rozpoczynanie rozmów. 
Myślenie na głos: zadawanie lub odpowiadanie na tyle pytań, na ile to konieczne, żeby 

określić, o jaki przedmiot chodzi lub zidentyfikować podobieństwa lub różnice; wyciąganie 
wniosków; podawanie alternatywnych rozwiązań. 

Dzielenie się osobistymi przeżyciami: opowiadanie dowcipów, dzielenie się opiniami, 

obawami, frustracjami, marzeniami. 
Swobodne reakcje werbalne, w różnych sytuacjach społecznych: branie udziału w grach, typu 

kalambury, w których uczestnicy muszą wymieniać tytuły książek, filmów lub piosenek, aż 
zgadną, co druga osoba miała na myśli; mówienie przez 30 sekund o ulubionym filmie, 

programie lub zainteresowaniach lub na tematy typu „moja rodzina”; przygotowywanie  

i udzielanie szczegółowych instrukcji, jak coś zrobić (np. zrobić kanapkę, złowić rybę, 
puszczać latawce). 

Spontaniczne zabieranie głosu: nieoczekiwane pytania, otwarte dyskusje. 

Mowa spontaniczna ograniczana presją czasu: np. odzywanie się siedząc razem z innymi 
dziećmi w kole lub gdy druga strona wyraźnie nie ma zbyt dużo czasu na rozmowę (np. mówi 

„Jeśli chcesz mi coś powiedzieć to zrób to szybko, bo bardzo się spieszę”.) 



 

Wywoływanie i generalizowanie mowy: szczegółowy opis technik 

Wszystkie techniki oparte są o zasady behawioralne, które zakładają minimalny poziom strachu i wprowadzanie 

tylko jednej zmiennej na raz. W ten sposób osoby biorące udział w terapii mogą stopniowo przyzwyczajać się do 

nowych warunków lub stawianych im wyzwań, które w zbyt dużym natężeniu mogłyby prowadzić do znacznego 

zwiększenia poziomu lęku. Po stopniowym wprowadzaniu kolejnych ćwiczeń i 2-3 powtórzeniach, nadchodzi 

czas na stawienie czoła sytuacjom, które wcześniej wywoływały lęk u osób objętych terapią. 

Metoda małych kroków „Sliding-in” 

Dziecko rozmawia z zaufaną osobą (zwykle rodzicem) odczuwając przy tym minimalny lęk i stopniowo uczy 

się rozmawiać z drugą osobą, która znajduje się coraz bliżej i dołącza się do aktywności 

(tzw. koordynatorem). 

Dziecko najpierw swobodnie rozmawia z członkiem rodziny, podczas gdy koordynator znajduje się poza 

pokojem. Ćwiczenie jest kontynuowane nawet jeśli drzwi są lekko uchylone, otwarte lub nawet gdy 

koordynator znajduje się w pokoju (ale nie blisko dziecka). Jeśli dziecko jest w stanie wydobyć z siebie głos 

w danej sytuacji, wtedy koordynator może wykonać kolejny krok i przyłączyć się do ćwiczenia. Należy 

unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego do momentu kiedy dziecko będzie mówić i czuć się bardziej 

pewnie. Starsze dzieci łatwiej zrozumieją cały proces terapii jeśli się im go wyjaśni, określi konkretne cele  

i zacznie od bardzo krótkich nietrudnych ćwiczeń wymagających mówienia czegoś na zmianę z inną osobą 

(np. liczenie do 10).Ćwiczenia będą stopniowo rozbudowywanie aż do momentu, kiedy dziecko będzie 

proszone o mówienie całych zdań. Koordynator może dołączyć do odliczania znajdując się poza 

pomieszczeniem lub gdy już do niego wejdzie. Dziecko zaznacza naklejkami lub krzyżykami kolejne 

zrealizowane cele. 

Ćwiczenia uważa się za zakończone kiedy rodzic zostawia dziecko sam na sam z koordynatorem.  

Po niedługim czasie koordynator staje się osobą zaufaną i może powtórzyć całą procedurę wprowadzając 

nowe dziecko lub dorosłego. Jeśli to konieczne, rodzice mogą dalej stosować tą metodę w celu 

wprowadzania kolejnych członków rodziny i przyjaciół. 

Metoda modelowania mowy „Shaping” 

Podczas stosowania tej metody nie zmienia się bliskość przebywania koordynatora ale słowa, znaki czy 

dźwięki, które do niego kierujemy. Dziecko zaczyna od wskazywania i stosowania różnych gestów w celu 

komunikacji z koordynatorem, następnie wykonuje stopniowe kroki w kierunku komunikacji werbalnej 

stopniowo zwiększając wysiłek artykulacyjny dmuchając, wydając z siebie dźwięki podobne do słów, sylaby, 

wreszcie słowa i frazy, zwiększając głośność mówienia i nawiązując częściej kontakt wzrokowy. 

Mówienie w samotności 

Dziecko nagrywa swój głos kiedy jest samo i puszcza nagranie koordynatorowi, aż do momentu kiedy będzie 

się czuło swobodnie czytając lub recytując zdania na głos oraz odpowiadając na pytania za pomocą 

nagrywania. Następnie koordynator stosuje metodę małych kroków, jednak tym razem dziecko nie korzysta  

z pomocy osoby zaufanej. Przydatne w pracy ze starszymi dziećmi. 

Generalizowanie mowy 

Powyższe metody służą do wprowadzania nowych rozmówców, jednej osoby na raz, a ćwiczenia są powtarzane 

w różnych miejscach bez obecności innych osób, które mogłyby się temu przysłuchiwać. 

Rozmawianie w kole 

Gdy dziecko już oswoi się z metodą małych kroków, wtedy można zacząć wprowadzać więcej niż jedną 

osobę na raz. Ustawiamy dwa lub trzy dodatkowe krzesła, a dziecko i koordynator zaczynają odliczać.  



 

Na ustalony sygnał do pokoju wchodzi kolejna osoba, powoli siada na swoim miejscu i dołącza się  

do odliczania. Procedura jest powtarzana aż wszystkie osoby, które czekają na zewnątrz zajmą swoje miejsca 

w pokoju. Następnie ćwiczenia stają się coraz trudniejsze – uczestnicy, zmieniając kierunek kolejności osób 

mówiących w kole, wypowiadają całe zdania. Na koniec koordynator opuszcza pokój i zostawia dziecko 

samo, żeby dalej wykonywało ćwiczenia z nowymi osobami, bez jego wsparcia. Można stopniowo 

przyspieszać proces wprowadzania nowych osób sadzając je od razu w pokoju, ale tak, aby na początku 

siedzieli tyłem do pracującej grupy. 

Przechadzka 

Gdy dziecko będzie już sobie radzić z rozmową z niewielkimi grupami osób, wtedy możecie spróbować 

wybrać się na „przechadzkę”. Na początku dziecko zaczyna rozmawiać z koordynatorem w bezpiecznym 

miejscu, gdzie nikt go nie może usłyszeć – zacznijcie od prostego ćwiczenia a nie spontanicznej rozmowy. 

Zadanie polega na tym, żeby kontynuować rozmowę podczas przemieszczania się do kolejnego 

bezpiecznego miejsca lub wracając do miejsca, w którym zaczęło się ćwiczenie np. idąc korytarzem  

z jednego pokoju do drugiego lub okrążając plac zabaw podczas przerwy obiadowej. 
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