
APEL DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM              

DO DOROSŁYCH 

                         

 Nie zmuszaj mnie do mówienia, nie zawstydzaj, jeśli nie jestem w stanie rozmawiać  

w danej chwili po prostu odpuść. 

 Nie skupiaj nadmiernie swojej uwagi na mnie, traktuj mnie tak samo jak pozostałych 

członków rodziny. 

 Nie okazuj swojego rozczarowania i frustracji - pragnę mówić, ale nie mogę,  nie 

robię tego celowo. 

 Nie stosuj kar, nie szantażuj mnie, ani nie przekupuj. 

 Nie zadawaj mi publicznie pytań otwartych, zmień je na takie, abym mógł 

odpowiedzieć gestem np.  skinąć głową. 

 Jeśli zauważysz, że czuję się niekomfortowo w Twojej obecności, unikaj narzucania 

się, nie wymuszaj też kontaktu wzrokowego. Lęk przed mówieniem rośnie, gdy 

obawiam się, jak zareaguje otoczenie. 

 Pozwól mi czuć, że jestem ważny, pozwól mi decydować w czasie zakupów o tym 

jaki kolor spodni wybrać, czy jaki batonik kupić, daj mi wybór w kwestiach 

zainteresowań, ucz mnie wyrażania swojego zdania. 

 Pokaż mi, jak mam akceptować siebie, przekonuj o mojej wartości i godności, 

akceptuj wszystkie moje emocje- również te trudne, mam prawo zdecydować, co lubię                

a czego nie, co  mi się podoba lub nie. 

 Nie wyręczaj mnie w mówieniu, nie mów za mnie i nie pytaj każdego dnia, czy dziś 

będę się odzywać w przedszkolu. 

 Doceniaj wkład i wysiłek jaki wkładam w zadanie, zabawę, staraj się nie oceniać mnie 

bez przerwy, porównywać z innymi. 



 Obniż wymagania tak, abym mógł sobie z nimi poradzić i mieć poczucie sukcesu. 

Stawiaj wymagania na miarę moich możliwości. 

 Unikaj nadmiernego obserwowania i kontrolowania mnie, unikaj pytań dotyczących 

niemówienia. 

  Pozwól  mi mówić wszędzie, gdzie tylko będę chciał (np. w samochodzie, na 

spacerze, w sklepie). 

 Pozwól mi w domu na opowiadanie o swoich zainteresowaniach, filmach, bajkach                

i grach, emocjach, przeżyciach, kłótniach z rodzeństwem. 

 Obserwuj mnie i to kiedy oraz w jakich okolicznościach jestem gotowy do rozmowy, 

powtarzaj dla mnie jak najczęściej te sytuacje. 

 Zachowaj pogodę ducha, nie strofuj mnie z powodu niedbałego jedzenia, picia, 

chaotycznego mówienia. 

 Nie  zmuszaj mnie do używania zwrotów grzecznościowych, na nie przyjdzie czas 

później. 

 Bądź cierpliwy, gdy zacznę mówić w miejscach publicznych, w miejscach inne niż te 

uznane dotychczas za bezpieczne, traktuj moje mówienie bez entuzjazmu, studź 

emocje. Ukryj swoje zdziwienie, gdy coś powiem, staraj się zachowywać naturalnie. 

 Stwarzaj wesołą atmosferę wszędzie, gdzie jesteś ze mną. Śmiech pozwala mi obniżyć 

napięcie, lęk, pozwala uniknąć perfekcjonizmu, który mnie cechuje.  
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