
MUTYZM WYBIÓRCZY – informacje dla rodziców. 
Mutyzm wybiórczy - co to takiego? 

  Jest to zaburzenie l kowe, rozumiane jako ogromny l k przed byciem s yszanym lub 
nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okoliczno ciach. 

WA NE – osoby cierpi ce na MW nie chc  pozosta  ciche.  

  Eksperci badaj cy mutyzm wybiórczy s  dzi  zgodni, e milczenie dziecka  
w pewnych sytuacjach nie ma nic wspólnego z jego wyborem czy woln  wol . Wiadomo, e 
dziecko mówi w sytuacjach, kiedy czuje si  komfortowo, natomiast nie mówi, kiedy mowa 
wywo uje u niego dyskomfort. 

KILKA FAKTÓW 

- Mutyzm jest zaburzeniem, które wyst puje cz ciej u dziewcz t ni  u ch opców.  

- Zaburzenie najcz ciej rozpoczyna si  mi dzy drugim, a pi tym rokiem ycia. 

- Zazwyczaj dzieci z MW nie maj  trudno ci dydaktycznych, a cz sto w sytuacjach, gdy 
mowa nie jest wymagana, mog  odnosi  sukcesy szkolne. 

 

PRZYCZYNY MUTYZMU WYBIÓRCZEGO 

  Nie istnieje jedna przyczyna, która decyduje o wyst pieniu zaburzenia. Najogólniej 
przyczyny mo na podzieli  na czynniki predysponuj ce (mog  one wyst pi  i nie powodowa  
mutyzmu wybiórczego) oraz czynniki wywo uj ce (mutyzm wybiórczy pojawia si  kiedy 
grupy czynników wspó wyst puj ).   

 Czynniki predysponuj ce:  
- zaburzenia mowy, 
- nadwra liwo  dziecka, 
- wyst powanie mutyzmu, nie mia ci w rodzinie, 
- wyst powanie zaburze  psychicznych w rodzinie. 
 

 Czynniki wywo uj ce: 
- choroba, 
- przeprowadzka, 
- rozpocz cie przedszkola / szko y, 
- separacja od rodziców, 
- krytyka, rozumiana jako nadmierne porównywanie dziecka z rówie nikami, 
- nadopieku czo . 
 

 



ZACHOWANIE TYPOWE DLA DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM 

- Trudno ci z patrzeniem na innych w sytuacjach spo ecznych, np.: odwracanie g owy;  
mo e si  wydawa , e ignoruj  tego, kto do nich mówi, sprawiaj  wra enie, e s  
niegrzeczne. Nie jest to prawd  - one po prostu nie potrafi  opanowa  l ku. 
  
- Brak emocji na twarzy.  
W szkole czy przedszkolu cz sto ca y czas czuj  si  bardzo niekomfortowo, dlatego trudno 
jest im si  u miecha  i okazywa  prawdziwe emocje nawet, je li maj  wielkie poczucie 
humoru. 
 
-Sztywny chód. 
 
-Trudno ci z mówieniem w sytuacjach spo ecznych, np.: sprawdzanie listy obecno ci, 
odpowiedzenie 'cze ', 'do widzenia' lub 'dzi kuj '- to mo e si  wydawa  niegrzeczne, jednak 
one wcale nie robi  tego celowo. 

- W ka dej sytuacji potrzebuj  du o czasu, aby udzieli  odpowiedzi na zadane pytanie. 

-Du a wra liwo  na ha as, dotyk lub t um, opini  innych ludzi. 
 
-Trudno ci z wyra aniem swoich emocji. 
 
- Dobrze rozwini te umiej tno ci koncentracji. 
 

JAK ZACHOWYWA  SI  W STOSUNKU DO DZIECKA Z MUTYZMEM 
WYBIÓRCZYM? 

- Zaakceptuj, e dziecko chce mówi , pomimo milczenia.  
Nie uciekaj si  do przekupstwa, pochlebstwa, stawiania wyzwa , gró b lub subtelnego 
namawiania, próbuj c wydoby  z dziecka s owa.  
W rezultacie dziecko wystraszy si  i zamknie w sobie jeszcze bardziej. Spróbuj zach ci , 
zamiast wywiera  presj . 

- Nastaw si  pozytywnie. 

Zamiast powiedzie : Lepiej powiedz: 
Nie musisz robi  niczego, co jest dla Ciebie 
za trudne.  

Nie musisz nic robi , póki nie poczujesz si  
swobodnie. 

Cicho! To nie adnie mówi  tak o Arku w ten 
sposób. 

Oczywi cie, e Arek potrafi mówi . 
Rozmawia pi knie ze swoj  rodzin . 

Ma a niespodzianka, eby  si  rozchmurzy . Oto s odycze w podzi kowaniu za to, e 
by  taki pomocny  i tak bardzo si  stara . 

 

- Unikaj pyta  bezpo rednich (chyba, e wymagaj  tylko odpowiedzi tak / nie, mo na 
komunikowa  si  skinieniem g owy, wskaza  na co ). Je li pytanie bezpo rednie zadasz 
nieumy lnie szybko sama/ sam na nie odpowiedz / powiedz „zdecydujemy pó niej”. 



- Warto u ywa  wyra  takich jak: „Zastanawiam si …”, Spodziewam si …”, „Za  
si …” 

-  Zamiast formy „Powiedz mi…” zastosowa  mo na zwroty takie jak „Czy mo esz mi 
pokaza / narysowa / znale …?”.  

- Unikaj cz stego kontaktu wzrokowego. Raczej sta  z boku dziecka – nie na wprost. 

- Nale y stosowa  zasad  5 sekund – je li dziecku zostaje postawione pytanie to dajemy czas 
na odpowied . Nie udzielamy jej za dziecko. 

- Kiedy dziecko z MW wypowie pierwsze s owa na forum zachowa  nale y spokój, nie 
okazywa  zdumienia. N najlepiej traktowa  ten fakt jak normaln  sytuacj . 

- Powiedz dziecku, e wiesz jak trudno jest mu mówi  i e b dziesz szcz liwy kiedy ju  
dzie gotowe mówi . 

-  wyczulona / wyczulony na prze ladowanie, poniewa  wi kszo  dzieci z MW jest 
wra liwa, sama jednak nie jest w stanie si  broni .  

 

PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA 

 

 

 

 

 

Informacje opracowano na podstawie materia ów zawartych na stronie mutyzm.org.pl. 

Opracowanie: Katarzyna Wolarz, pedagog szkolny 


