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Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu 

 

 Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym polegającym na niemożności 

mówienia w pewnych wybranych sytuacjach, podczas gdy w innych mowa zostaje 

zachowana(…). Jest to stan niemal ciągłej czujności, zespół intensywnych emocji i reakcji 

fizjologicznych, wpływających na ciało i umysł; zaburzenie, które oddziałuje na dynamikę 

rodzinną oraz zachowania krewnych, grona pedagogicznego, rówieśników, a nawet osób 

zupełnie obcych, jak również podlega wpływom z ich strony (Jonson, Wintgens, 2020). 

Uwarunkowania tego zaburzenia są złożone. Zalicza się do nich:  

 czynniki genetyczne i psychologiczne predysponujące do powstania zaburzeń 

lękowych,  

 wydarzenia życiowe sprzyjające wytworzeniu się skojarzenia między potrzebą 

mówienia a silnym lękiem,  

 reakcje innych osób wzmacniające przekonanie dziecka, że mówienie jest trudne                         

i najlepiej go unikać.  

Należy podkreślić, że mutyzm wybiórczy nie rozwija się wskutek błędów 

wychowawczych rodziców. Zdarza się, że długo nie zdają sobie oni sprawy z istnienia tego 

zaburzenia u swojego dziecka, bo swobodnie komunikuje się ono z osobami najbliższymi                          

w domu. Dopiero po podjęciu przez dziecko wychowania przedszkolnego  (wejście w nowe 

dla niego środowisko społeczne) nauczyciele informują ich o niepokojących zachowaniach                       

i podejrzeniu mutyzmu. Zwykle rodzice bardzo starają się skłonić dziecko do mówienia, ale 

ich działania nie przynoszą oczekiwanej poprawy. 

Przy wczesnym rozpoznaniu u dziecka mutyzmu i dość łagodnych objawach trudności 

często wystarczy wprowadzenie modyfikacji w postępowaniu nauczycieli i rodziców, aby 

wzmocnieniu uległy wysiłki na rzecz komunikowania się a nie milczenie u dziecka.  

Praca nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym powinna mieć na celu 

złagodzenie jego lęku poprzez stwarzanie okazji do stopniowego mierzenia się                                    

z objawami w konkretnych sytuacjach przedszkolnych. Działanie na rzecz rozwijania 

mowy dialogowej zwykle zaczyna się od prostego angażowania w relację z dorosłym,                          

w zabawę z nim i od komunikacji nie wymagającej od dziecka używania głosu.  

Nauczyciele i rodzice dzieci są osobami, które mogą najlepiej wspierać małe dziecko          

z mutyzmem wybiórczym w codziennych sytuacjach życiowych.  
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Pierwszym krokiem nauczyciela do udzielenia pomocy dziecku z mutyzmem jest 

poradzenie sobie z własnymi emocjami w kontakcie z nim. Niezbędne jest zdobycie 

rzetelnej wiedzy, która umożliwia zrozumienie tego zaburzenia. Dziecko z mutyzmem nie 

mówi z powodu lęku a nie buntu czy nieposłuszeństwa. Dominującym objawem fizycznym 

lęku jest w tym przypadku uczucie zaciśniętego gardła, uniemożliwiającego wydobycie głosu. 

Ma ono potrzeby społeczne – chce mieć bliskie relacje z rówieśnikami i ważnymi dorosłymi, 

jednak lęk uniemożliwia mu rozmowę a często nawet zbliżenie się do nich. Im krócej dziecko 

radzi sobie z lękiem przez milczenie, tym łatwiej pokonać mutyzm. Środowisko przedszkolne, 

z powodu dużej ilości zabawy podczas zajęć, stanowi wyjątkowo podatny grunt do 

podejmowania oddziaływań wychowawczych na rzecz dziecka z mutyzmem. Cierpliwe 

budowanie relacji nauczyciela z dzieckiem w bezpiecznym i stałym otoczeniu prowadzi do 

obniżenia poziomu lęku i w rezultacie stopniowego rozwoju komunikacji.  

Kluczową zasadą postępowania wychowawczego z dzieckiem dotkniętym 

mutyzmem wybiórczym jest nie zmuszanie go do mówienia. Im większa presja jest 

wywierana na dziecko, tym mniejsze szanse, że zacznie mówić. Najpierw powinno 

oczekiwać się od niego jedynie aktywniejszego udziału w zajęciach niewymagających 

mówienia i większej samodzielności w przedszkolu (udział w zabawie z dziećmi, siadanie w 

kręgu, jedzenie z innymi przy stoliku, korzystanie z toalety, ubieranie się do wyjścia na 

podwórko, chodzenie w parze z innym dzieckiem itp.). Rozwój komunikacji początkowo 

następuje w sferze niewerbalnej – przez pojawienie się u dziecka gestów, bardziej ożywionej 

mimiki, kontaktu wzrokowego z nauczycielem. Osiągnięcie etapu mówienia w relacji z 

nauczycielem oraz z dziećmi z grupy przedszkolnej może nastąpić w ciągu kilku miesięcy u 

3-4-latków. Starsze dzieci potrzebują więcej czasu, by przezwyciężyć lęk przed mówieniem.  

 

Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem? Wskazane jest: 

 tworzenie radosnej i spontanicznej atmosfery w grupie przedszkolnej; niewywieranie 

nacisku na mówienie; planowanie aktywności, które umożliwiają wzajemne poznanie 

i współdziałanie bez potrzeby mówienia; 

 wygospodarowanie codziennie indywidualnego czasu na zabawę i budowanie relacji 

nauczyciela z dzieckiem (np. 10 minut rano lub pod koniec dnia, gdy w grupie jest 

niewiele dzieci), wypełnionego zabawą zgodną z zainteresowaniami dziecka (granie w 

grę planszową, oglądanie filmików wywołujących śmiech, granie na instrumentach, 

zabawy dźwiękonaśladowcze, zabawa z pacynką, wspólne lepienie z masy plastycznej,  

malowanie; zadawanie pytań wymagających odpowiedzi „tak” lub „nie” gestem 
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ruchem lub słowem; dawanie wyboru np. „w co chcesz się pobawić, wybierasz puzzle 

czy układankę ?”); 

 akceptowanie sposobu, w jaki dziecko komunikuje się niewerbalnie i okazywanie 

zrozumienia dla jego trudności; 

 angażowanie dziecka w różne zadania w trakcie bieżącej pracy nauczyciela w grupie 

np. rozdawanie pomocy, wypełnianie roli dyżurnego, udział w przedstawieniu bez 

mówienia indywidualnego; pobudzanie go do zaangażowania społecznego; realizacja 

powyższych zadań daje dziecku poczucie sprawstwa i wzmacnia wiarę we własne 

możliwości;  

 przy zadaniach grupowych wymagających mówienia – odczekanie kilku sekund na 

jego odpowiedź (aby miało okazję zmierzyć się ze swoim lękiem), po czym wskazanie 

mu innego sposobu wyrażenia swojego zdania (gesty, mimika, rysunek) i  

przypomnienie o możliwości zgłoszenia się później (wtedy nauczyciel wróci do niego 

z danym pytaniem); 

 organizowanie w grupie zabaw i ćwiczeń wymagających pracy z oddechem, czyli 

rozluźniających mięśnie szczękowo – twarzowe, co ułatwia komunikację werbalną (np. 

puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie piórka lub lekkiej piłeczki, dmuchanie 

wiatraczka; inne zabawy z zakresu „gimnastyki buzi i języka”); 

 włączanie w przebieg zajęć kukiełek, pacynek lub masek, w celu nawiązania kontaktu 

z lękowym dzieckiem (może poczuć się pewniej wcielając się w jakąś postać i 

komunikując się z otoczeniem za pomocą pacynki); 

 zaplanowanie w grupie zajęć z szeptem (np. zabawa w „głuchy telefon”); 

 stwarzanie okazji do radosnych zabaw wymagających wydawania różnych dźwięków 

np. naśladowania głosów zwierząt, odgłosów jadących pojazdów, naśladowania  

padającego deszczu i wiejącego wiatru; 

 umożliwienie zaprezentowania w grupie nagrań głosów dzieci zarejestrowanych w 

domu (odtworzenie nagrania przez dziecko z mutyzmem i pozwolenie innym na 

usłyszenie jego głosu ma znaczenie terapeutyczne - obniża poziom leku związanego z 

wypowiadaniem się; pokazuje innym umiejętność mówienia, a to z kolei mobilizuje 

dzieci do nawiązywania z nim kontaktu); 

 śpiewanie piosenek i recytowanie wierszy chórem (jest łatwiejsze niż indywidualne, a 

jednocześnie daje poczucie sukcesu lękowym dzieciom); 

 czytanie wierszyków z krótkim refrenem do powtarzania; zachęcanie do uzupełniania 

słów w znanych dzieciom tekstach; 
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 uczenie mówienia do ulubionej zabawki (dorosły zadaje pytania jego zabawce a nie 

dziecku i nie okazuje zaskoczenia, jeśli dziecko zacznie mówić); 

 zadawanie dziecku pytań rozpoczynających się od słów: kto, co, gdzie; na które 

dziecko odpowiada krótkimi wyrażeniami; 

 zabawa w role (nauczyciela z dzieckiem) np. „mama i dziecko”; 

 zaproszenie drugiego dziecka do ustrukturalizowanej zabawy naprzemiennej np. 

każdy losuje kartę i mówi sąsiadowi, jaki na znaleźć obrazek, aby stworzyć parę; 

 akceptowanie zabawy z kolegą „na uboczu” np. za małym parawanem, za murkiem z 

dużych klocków, w namiocie, w tunelu, za drzewem na placu zabaw (nie należy 

ingerować w taką aktywność, udawać niezainteresowanie tym, co robią dzieci); 

 naturalne traktowanie prób mówienia przez dziecko, bez zwracania zbytniej uwagi na 

sam fakt powiedzenia czegoś; odwoływanie się wyłącznie do treści słów 

wypowiedzianych przez dziecko (entuzjastyczna publiczna reakcja na mówienie może 

nasilić skrępowanie u dziecka, powstrzymać chęć mówienia). 

Poza wspieraniem dziecka z mutyzmem w codziennej pracy nauczyciela niezbędne są 

także działania wychowawcze skierowane na pozostałe dzieci w grupie. Ma to zapobiec 

niekorzystnym dla dziecka z mutyzmem postawom jego rówieśników, które zwykle wynikają 

z dobrych intencji i chęci pomocy niemówiącemu koledze. Dzieci mogą być przekonane, że 

ich kolega nie ma fizycznej możliwości mówienia i informują nauczycieli, że on nie mówi. 

Komunikaty takie słyszane przez dziecko z mutyzmem nie motywują go do mówienia, nie 

dają szansy na wyrażenie swojego zdania i mierzenie się ze swoim lękiem (przyjmuje 

wygodną dla siebie rolę „milczącego”). Niezbędne jest wówczas stanowcze wyjaśnienie ze 

strony nauczyciela, że ich kolega potrafi mówić i będzie mówić w przedszkolu. Taki 

komentarz nauczyciela wzmacnia wiarę dziecka w jego możliwości i pobudza rówieśników 

do komunikacji z nim. Podobnie „wyręczanie dziecka w mówieniu” przez kolegów, aby 

„zaoszczędzić mu stresu” wzmacnia objawy mutyzmu i jest szkodliwe. Ważne jest 

zaangażowanie dzieci w komunikowanie się z dzieckiem z mutyzmem w aktualnie 

dostępnych dla niego formach.  

Korzystny może okazać się  udział dziecka w zajęciach w małych grupach na 

terenie przedszkola. Dobrym przykładem są zespołowe zajęcia terapii logopedycznej, 

prowadzone w parze z dzieckiem z tej samej grupy. Podobne znaczenie mogą mieć zajęcia 

rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, realizowane najpierw przez nauczyciela w 

indywidualnym kontakcie z dzieckiem (czasami z udziałem rodzica na pierwszych zajęciach), 

a następnie w parze z dzieckiem z tej samej grupy i z kilkorgiem dzieci. Należy uwzględnić 
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podczas zajęć liczne zabawy relaksacyjne (wspólny śpiew, chóralny wierszyk integrujący, 

zabawy z masami plastycznymi, masowanie ciała z wierszykami, swobodne zabawy, 

budowanie i pokonywanie torów przeszkód). 

 

Czego należy unikać w postępowaniu wychowawczym z dzieckiem z mutyzmem 

wybiórczym? Niektóre działania nauczyciela mogą utrudnić postęp w rozwoju komunikacji 

społecznej dziecka z mutyzmem wybiórczym. Należą do nich: naciskanie dziecka na 

mówienie, niepodejmowanie prób kontaktu; odgadywanie życzeń dziecka i pozwalanie, by 

gesty (np. wskazywanie palcem) były głównym sposobem porozumiewania się; obdarzanie 

nadmierną uwagą i przywilejami z powodu trudności, pozwalanie na łamanie zasad 

zachowania bez ponoszenia konsekwencji, nagradzanie nieproporcjonalnie do wysiłku, 

godzenie się na zastępowanie zaliczania zadań wymagających mówienia innymi przez 

dłuższy czas; nadmierne obserwowanie dziecka (zwłaszcza jego prób włączania się w zabawę 

z innymi dziećmi i prób używania mowy podczas zabawy). 

 

Główny objaw mutyzmu, czyli milczenie, zazwyczaj rozpoznawany jest już w okresie 

przedszkolnym. Dlatego wsparcie ze strony nauczyciela przedszkola ma ogromny wpływ na 

rozwój komunikacji i relacji społecznych małego dziecka. Niezbędne jest głębsze poznanie 

specyfiki mutyzmu wybiórczego przez wszystkie osoby zajmujące się dzieckiem w 

przedszkolu i wspólne podejmowanie działań na rzecz poprawy jego funkcjonowania.  

Towarzyszenie dziecku z mutyzmem  w przejściu od etapu milczenia do pełnej 

komunikacji werbalnej może być źródłem wyjątkowej satysfakcji dla jego nauczycieli i 

opiekunów.  

 

 

 

 

Anna Sobocińska 

psycholog 
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