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                                   KARTA OBSERWACJI DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM 

 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………..wiek:……………………….grupa/klasa:…………. 

 

DOM/ ŚRODOWISKO (wypełnia rodzic) 

Proszę zaznaczyć 
właściwą 
odpowiedź: 

Nie 
rozmawia 
i nie 
posługuje 
się gestem 

Nie 
rozmawia, 
ale 
posługuje 
się gestem, 
skinieniem 
głowy 

Odpowiada 
na pytania 
jednym 
wyrazem 

Odpowiada 
na pytania 
zdaniami 

Zadaje 
pytania 

Rozmawia 
swobodnie 
 

Dom:       
- z rodzicami       
-z rodzeństwem       
-z dziadkami       
-z kuzynostwem       
-z przyjaciółmi 
rodziny często 
spotykanymi 

      

-z przyjaciółmi 
rodziny rzadko 
spotykanymi 

      

- z kolegami z klasy       
Zakupy w sklepie  

 
     

Restauracja       
Zabawa z dziećmi 
na placu zabaw/ 
boisku 

      

 

SAMODZIELNOŚĆ: 

Dziecko samodzielnie NIE TAK, ale wymaga 
niewielkiej pomocy 

TAK 

-ubiera się    
-myje    
-spożywa posiłki    
-korzysta z toalety    
 

Spostrzeżenia  dotyczące zachowania dziecka………………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                             PRZEDSZKOLE/ SZKOŁA (wypełnia wychowawca) 

 

 
 
Komunikacja/ funkcjonowanie 

 
Nie 

Tak, ale 
widoczne 
są objawy 
lęku 

 
Tak, bez 
emocji 

 
Tak, czuje się 
swobodnie 
 

Dziecko bierze udział w  zajęciach 
grupowych 

    

Dziecko wykonuje prace w małych 
grupach z innymi uczniami 

    

Dziecko spędza czas z rówieśnikami na 
przerwach 

    

Dziecko rozmawia z innymi dziećmi *  
 

   

Dziecko mówi/ śpiewa chórem z 
innymi dziećmi 

    

Dziecko zgłasza się do odpowiedzi  
 

   

Dziecko odpowiada na pytania 
nauczyciela ** 

    

Dziecko zgłasza potrzeby 
nauczycielowi 

    

Dziecko zadaje pytania nauczycielowi 
na osobności 

    

Dziecko zadaje pytania nauczycielowi 
na forum grupy/klasy 

    

Dziecko wypowiada się na forum 
grupy/ klasy 

    

Dziecko prezentuje swoją  pracę na 
forum klasy, gdy mówienie nie jest 
wymagane 

    

Dziecko prezentuje swoją pracę na 
forum klasy , gdy wymagane jest 
mówienie 

    

Dziecko prosi o pomoc, gdy nie 
rozumie pytania, zadania lub gdy źle 
się czuje 

    

Dziecko korzysta z toalety w szkole  
 

   

Dziecko spożywa posiłki na terenie 
przedszkola/ szkoły 
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Odpowiadanie na 
pytania 

 
 
      Nie 

 
Odpowiada 
skinieniem 
głowy lub 

gestem 

 
Odpowiada 

jednym słowem 

 
Odpowiada 

całym zdaniem 

Odpowiada 
zdaniem, 

dodaje 
własny 

komentarz 
*Dziecko 
odpowiada na 
pytania 
rówiesników 

     

**Dziecko 
odpowiada na 
pytania 
nauczyciela 

     

 

Uwagi o funkcjonowaniu dziecka:…………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                           ………………………………… 

                                                                                                                                                 Podpis nauczyciela: 

 


