
Moje dziecko ma Autyzm jak mu pomóc ? 

     Autyzm  jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym 

najczęściej podłoże genetyczne. Często mylone jest z Zespołem Aspergera, który nie jest 

autyzmem. Rodzicom łatwiej jest zaakceptowad Zespół Aspergera u swoich dzieci niż autyzm 

stąd większy ich próg wyparcia zaburzenia u swojego dziecka.   

    Pierwsze objawy Autyzmu ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają tak 

naprawdę do kooca życia. Cechuje je brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, brak 

zabawy z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno 

za pomocą gestów jak i mowy. Często zachowanie autystycznego dziecka odbieramy jako 

dziwne. Mimo że istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko autyzmu, nadal nie są znane 

konkretne przyczyny powstawania. 

Dziecko z zaburzeniami autyzmu: 

1. nie uczestniczy w zabawie z rówieśnikami,  
2. lubi samotnośd,  
3. bardzo rzadko się uśmiecha,  
4. bardziej interesuje się kontaktem z przedmiotami niż ludźmi,  
5. ma mimikę twarzy, która nie wyraża wielu emocji,  
6. zazwyczaj unika kontaktu wzrokowego z inną osobą,  
7. bywa nadpobudliwe i impulsywne,  
8. nie reaguje na swoje imię,  
9. często wpada w agresję bez wyraźnego powodu,  
10. prawie wcale nie mówi, a jeśli już to używa słów nie mających znaczenia,  
11. wprowadza przedmioty w jednostajny ruch obrotowy,  
12. kiwa, obraca się w jednym miejscu bez przerwy,  
13. ma utrudnione kontakty z innymi ludźmi,  
14. jeśli rozmawia - to na jeden temat,  
15. jest nadwrażliwe na dźwięki i dotyk,  
16. czasem nie reaguje na ból,  
17. nie biega w podskokach,  
18. nie ma spontanicznych odruchów.  

Jak pomóc dziecku z  autyzmem ? 

 
Zaburzona sfera komunikacyjna  

 dostosuj swój język do poziomu dziecka 
 pokaż dziecku, że jesteś chętnym słuchaczem, nigdy nie ignoruj jego prób 

komunikacyjnych 
  unikaj nadmiernego mówienia, mów o rzeczach ważnych i istotnych dla dziecka 
  szepnij dziecku do ucha, co ma powiedzied do innej osoby, gdy widzisz że czuje się 

zagubione 



  jeśli to możliwe odnoś swoje wypowiedzi do konkretnych przedmiotów w otoczeniu 
dziecka, wskazując na nie, dotykając, pokazując przykłady 

 używaj w sposób właściwy zaimków osobowych, unikaj mówienia o sobie lub o 
dziecku w trzeciej osobie liczby pojedynczej np.: „pani ci poda...”, „mama ci 
pomoże...” 

  naucz dziecko, jak ma poprosid o pomoc w momencie dezorientacji 
  pamiętaj o innych poza mową kanałach komunikacyjnych, jeśli dziecko nie potrafi się 

wyrazid, to może pokazad, o co mu chodzi, nie ma w tym nic złego 

 
 
Zaburzona sfera społeczna  

  naucz dziecko obserwowad zachowanie innych dzieci, pokaż wzór co i jak trzeba 
robid 

 zachęcaj do zabaw polegających na współpracy z innymi 
 wzmacniaj chwaleniem właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych 
 pomóż dziecku w wyrażaniu emocji np. przez ilustracje 
 naucz jak zwracad uwagę na niebezpieczeostwa, jak je przewidywad i jak go unikad 

(pamiętaj, że reakcja dziecka z autyzmem może byd nieodpowiednia do 
niebezpiecznej sytuacji) 

  
 
Sztywnośd zachowania 

 naucz dziecko planowad czas i twórz razem z nim rozkłady zajęd, żeby zawsze 
wiedziało, co je czeka 

 zawsze uprzedzaj, kiedy ma nastąpid jakaś zmiana 
 pracuj na pozytywach, nagradzaj pożądane zachowania, a ignoruj te złe 
 zawsze próbuj zrozumied zachowanie dziecka, bo jest ono jego komunikatem np. 

dziecko może rzucad grą lub zabawką, jeżeli jest zbyt łatwa lub trudna dla niego, 
może odepchnąd coś czego nie chce, gdy nie umie powiedzied w tej 
chwili  "nie",  może okazad agresję, jeżeli potrzebuje przerwy, bo jest zmęczone, 
może byd przestraszone lub zdenerwowane, jeśli znajduje się w zatłoczonym miejscu 

 
 
Zaburzenia sensoryczne 

  naucz się, które bodźce dziecko uspokajają i organizują, a które mu przeszkadzają i są 
dla niego dezintegrujące 

  unikaj bodźców dezintegrujących np. intensywnego światła, określony rodzaj hałasu 
  stosuj bodźce, które są dla danego dziecka organizujące np. mocny masaż, mały 

przedmiot, którym może manipulowad, żeby się skupid 



 
 
Zaburzenia poznawcze 

 odkryj i wykorzystaj mocne strony dziecka np. dobrą pamięd, zainteresowanie 
konkretnym tematem 

 dowiedz się, co dla dziecka może byd nagrodą 

  
 
  

                                                                                Zebrała i opracowała pedagog szkolna Katarzyna Makowska-Kubal 

 

 


