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Dziecko z autyzmem w wieku przedszkolnym 
– jak wspierać jego rozwoju 

Andrzej Wolski



Moje dziecko autor Marla DeBruin 

Jest takie dziecko, które chcę żebyś poznała, to moje dziecko.

Moje dziecko wygląda jak Twoje dziecko, normalne i doskonałe ze 
wszystkich stron.

Moje dziecko ma jednak niewidoczne kalectwo.

Jestem pewna, że widziałaś moje dziecko. Moje dziecko to to, 
które nigdy nie jest zapraszane na przyjęcia urodzinowe.

Moje dziecko nigdy nie było w twoim domu, aby bawić się z 
Twoim dzieckiem.

Moje dziecko to to, które siedzi samotnie na huśtawce, na 
podwórku.

Moje dziecko to to, które obserwuje jak inne dzieci bawią się 
razem.

Moje dziecko chce się bawić z Twoim dzieckiem, ale powiedziano 
mu NIE, ponieważ moje dziecko zachowuje się inaczej niż Twoje 
dziecko.



Upośledzenie mojego dziecka czyni go bardziej naiwnym, to coś 
czego nie znajdziesz u innych dzieci w jego wieku.

Moje dziecko nie naśmiewa się z innych i lubi wszystkich.

Małe dzieci często ciągną do mojego dziecka z powodu jego 
cierpliwości do nich.

Dorośli określają moje dziecko jako czarujące i grzeczne, dlatego, 
że jest to jedyny sposób zachowania pośród nich, jakie moje 
dziecko zna. Z tego samego powodu rówieśnicy nie czują się 
dobrze z moim dzieckiem, unikają go.

Wielu dorosłych bardzo stara się pomóc mojemu dziecku 
przystosować się.



Moje dziecko ma opowiadane historyjki z życia, aby pomogły mu 
stać się takim jak Twoje dziecko. Problem w tym, że moje dziecko 
potrzebuje pomocy Twojego dziecka, aby uczyć się stosunków 
międzyludzkich. Niestety tak się nie dzieje, ponieważ Twoje 
dziecko nie chce mieć nic wspólnego z moim dzieckiem.

Twoje dziecko, jestem tego pewna, było uczone od 
najwcześniejszych lat, aby być uprzejme wobec ludzi 
upośledzonych, z pewną dozą współczucia i dobrych manier 
potrafi Ono zaakceptować tych, którzy są poszkodowani przez los. 
Jakże chciałabym, abyś nauczyła Swoje dziecko, że niektóre 
upośledzenia nie są wyraźnie widoczne.

Moje dziecko nie potrzebuje współczucia, moje dziecko chce mieć 
przyjaciół.

Moje dziecko ma autyzm.

Moje dziecko mogło by być Twoim dzieckiem.



Współczesne badania oraz powstające teorie wskazują, że 
nie ma jednego czynnika wywołującego autyzm u dzieci.

Prawdopodobnie etiologia autyzmu ma charakter 
złożony, wieloczynnikowy (nieprawidłowy rozwój i 
funkcjonowanie mózgu, podatność genetyczna oraz 
wiele czynników środowiskowych). 
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Z pewnością u podłoża tego zaburzenia rozwojowego leży 
wiele czynników, które wchodzą ze sobą w interakcje. Który 
z czynników jest dominujący, który wyzwalający nie ma 
jasności.

Stąd przypuszcza się, że do autyzmu może dochodzić w różny 
sposób. Można u każdego dziecka zaobserwować odmienną 
ścieżkę powstawania autyzmu.

Mamy więc do czynienia ze szczególną konfiguracją 
współwystępowania wielu czynników. 
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Rozwój społeczny Komunikacja Wzorce zachowania

Kontakt wzrokowy Mowa i jej rozumienie Nasilone 

zainteresowania

Relacje z rówieśnikami Konwersacja w 

społecznym rozumieniu

Kompulsywne 

przywiązania

Empatia Echolalia, neologizmu Manieryzmy ruchowe

Dzielenie wspólnego 

pola uwagi

Zabawa symboliczna Fascynacja 

właściwościami 

przedmiotów

Powyższa tabelka ma charakter poglądowy na potrzeby szkolenia wewnętrznego.



Typologia O. Nikolskiej

• Dzieci całkowicie wycofane - zamknięte w sobie, żyjące 
w zupełnym odosobnieniu

• Dzieci, które potrafią aktywnie współdziałać z 
otoczeniem ale w znanych i stałych ramach 
sytuacyjnych 

• Dzieci wchodzące w pozytywne reakcje społeczne -
chętnie dają się włączyć do zabawy na zasadzie 
„biernego uczestnika”

• Dzieci aktywne, inicjujące kontakty, ale robiące to 
nieadekwatnie do sytuacji i mało kompetentnie 



Wpływ rozwoju społecznego na aktywność dzieci  autystycznych

• pierwsza grupa - aktywność ogranicza jest do 
niwelowania tych czynników zewnętrznych, które próbują 
wyrwać je z ich własnej izolacji

• druga grupa - aktywność swoją ukierunkowuje na 
autostymulacyję

• trzecia grupa – aktywność można porównać do realizacji 
pewnego, z góry założonego programu motorycznego 

• czwarta grupa - aktywności rzadko ulega transformacji; 
wcześniej poznany program, realizują w sposób sztywny, 
wręcz pedantyczny 



Zapamiętaj!
1. Spektrum autyzmu (ASD) to nie jednorodne, trwające całe życie 

zaburzenie neurorozwojowe z zaburzeniami zachowania.
2. Etiologia ASD jest nieznana; prawdopodobnie jest wieloczynnikowa. 

Charakteryzuje się dużym udziałem czynników genetycznych; czynniki 
środowiskowe odgrywają mniejszą rolę.

3. Rozpoznanie można dokładnie ustalić w okresie przedszkolnym (po 3 
roku życia).

4. Wczesne rozpoznanie ASD może korzystnie wpływać na wynik 
leczenia.

5. Często z ASD współistnieją inne zaburzenia, które należy rozpoznać 
i odpowiednio leczyć.

6. Badania dodatkowe rzadko dają dodatni wynik, dlatego należy 
je zlecać zależnie od obrazu klinicznego i objawów u danego pacjenta.
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Zapomina się, że dla rodziców to nie praca ale życie codzienne,
życie prywatne.

„W domu, praca z dzieckiem autystycznym nigdy nie jest ukończona. 
Człowiek jest nią zajęty dniem i nocą, w czasie odwiedzin u przyjaciółki albo 
na zakupach – jest nierozerwalnie związana z całym jego życiem i ogarnia 
wszystkie jego aspekty. 

Liczą się wszyscy członkowie rodziny, ale często życie rodzinne kręci się wokół 
autystycznego dziecka. 

Rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem jest rodziną niepełnosprawną.”

[1] De Clercq H., (2007) Autyzm od wewnątrz – przewodnik, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa, s. 319
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Każde dziecko, w tym z autyzmem, wymaga roztropnego 
wychowania.

Rodzice, osoby bliskie, terapeuci, wychowawcy muszą uświadamiać 
sobie konieczność mądrego wychowywania a nie tylko zapewniania 
opieki. Często dziecko jest we wszystkim wyręczane (bo chore), jego 
potrzeby są zaspakajane zanim je wyrazi

Dziecko z autyzmem potrzebuje miłości rodzicielskiej, wspierania 
rozwoju opartego na roztropnej, kompetentnej terapii.

Stąd kilka uwag związanych z wychowaniem dziecka z autyzmem, 
wchodzenia w jego świat i wspólnej zabawy z nim.

12



13

dziecko z autyzmem nie może stać się „pępkiem świata”

dzielenie uwagi rodzicielskiej na inne dzieci 

umożliwienie dzieciom kontaktów z poszczególnym 
rodzicem na wyłączność



Oprócz oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych 
dziecko z autyzmem potrzebuje nauczenia się 
podstawowych umiejętności samoobsługowych, 
niezależnie od dysfunkcji rozwojowych i wieku. 

Może warto w pierwszej kolejności skoncentrować się 
na samoobsłudze a w dalszej kolejności zająć się 
terapią i edukacją?   
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„Ja z kolei traciłam czas sądząc, że z czystej edukacji doczekam się zrozumienia 
norm społecznych i lepszego zachowania (wniosek: zwiększanie ilości bitów 
nie prowadzi do tego). Tak się nie stało i nie widzę przykładów na to. 

Gdybym miała poradzić dzisiaj coś matce np. 3 letniego dziecka to 
powiedziałabym: najważniejsza jest samodzielność, a następnie zachowanie. 
To są rzeczy, które umożliwiają całej rodzinie w miarę normalny żywot, a 
dziecku niepełnosprawnemu - uczestniczenie w nim. 

Potem długo,  długo nic i dopiero edukacja. 

Zatem zamiast tracić czas na wyrównywanie deficytów intelektualnych - po 
prostu wychowywać. 
Szkoda, że widzenie w swoim dziecku - normalnego dziecka - przychodzi 
dopiero z czasem” (córka 12 lat)
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Roztropne wychowanie to stawianie określonych wymagań, granic dziecku przez 
co otrzymuje ono jasny przekaz: co wolno a co nie?

• Granice dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności – dzieci doświadczają 
niepokoju, gdy są świadome, że mają w rodzinie największą władzę

• Granice określają obszar akceptowanych zachowań – wyraźnie ustalone, 
stabilne granice wytaczają dzieciom ścieżkę postępowania

• Granice definiują związki z innymi ludźmi – precyzują wzajemne wpływy, 
rozkład sił oraz hierarchię w kontekście kontroli i władzy

• Granice pomagają odkrywać świat – Co jest w porządku, co nie jest i 
dlaczego? Jak daleko mogę się posunąć? Co się stanie, jeśli….

• Granice wspomagają osobisty wzrost – wraz z rozwojem dziecka granice muszą 
się rozszerzać. 
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Czego oczekuje dziecko?

Dzieci chcą i potrzebują rozumieć reguły rządzące ich światem.

Chcą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, jakie są ich relacje 

z innymi ludźmi, jak daleko mogą się posunąć, na co mogą 

sobie pozwolić oraz co się dzieje, gdy posuną się za daleko. 



Kilka zasad, o których zawsze warto pamiętać:

1. Żaden wiek dziecka nie może usprawiedliwiać jego złego 
zachowania.

2. Gdy zwracasz uwagę – nie krzycz. Dziecko w naturalny sposób 
będzie próbowało cię przekrzyczeć. Jeśli to ono próbuje coś 
wymusić na tobie krzykiem – odpowiadaj ściszonym głosem. 
Zmusisz go do skupienia uwagi na tym, co mówisz.

3. Wyrażaj swoje opinie krótkimi zdaniami oraz prostym słownictwem 
(nie głoś „kazania”).



4. Powiedz dziecku, że ma „to” zrobić, co mu karzesz, a nie pytaj, 
czy „to” zrobi.

5. Jak najwcześniej ustal granice, których dziecko nie może 
przekraczać. Już dwuletni smyk powinien wiedzieć, że 
podnoszenie ręki na dorosłych jest nagannym zachowaniem.

6. Szanuj punkt widzenia malca. Gdy uważasz, że ma rację – nie 
wstydź przyznać się do błędu. To umocni w nim przekonanie, 
że jesteś sprawiedliwy.



7. Dotrzymuj obietnic – jeśli przyrzekłeś, że za swoje dobre 
zachowanie otrzyma nagrodę, bądź konsekwentny. W 

przypadku kar też bądź konsekwentna. 

8. Nie wprowadzaj dyscypliny, gdy złościsz się na dziecko. 

9. Stosuj dyscyplinę głównie po to, aby uczyć, nie karać! Jeśli 
to już konieczne, dawaj wybór kar.





dziecko musi mieć jasny obraz, komunikat – kto decyduje 
w domu

konsekwencją tego musi być jednolity front postępowania 
w rodzinie – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie 

dziecko potrzebuje jasnych granic, stąd określenie co mu 
wolno, a czego nie 
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wprowadzenie w domu planu 
dnia, który będzie aktywizował, 

wyznaczał też chwile do 
samodzielnej zabawy

wprowadzenie kalendarza z 
nazwami dni tygodnia; 

zaznaczać na nim typowe 
lub szczególne wydarzenia z 

danego dnia
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czasowe wykreślenie ze słownictwa słowa 
„NIE” na rzecz pozytywnych informacji

przy negatywizmie, uporze odwracać uwagę, 
zainteresować czymś innym niż walczyć

powoli, nie naciskaj, cofaj się o krok, by potem 
zrobić dwa do przodu
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warto więc opracować planu funkcjonowania 
dziecka w domu

uczenie patrzenia i słuchania, szczególnie kiedy 
wydajemy polecenia 

wskazywać sukcesy, często i za oczywiste sukcesy 
chwalić, dawać pozytywne informacje
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pracowanie małymi krokami, dawanie celów bliskich 
i realnych do osiągnięcia

stawianie wymagań z jednoczesnym okazywaniem 
czułości

wprowadzenie stałych obowiązków w domu na 
zasadzie, że to ono ma pamiętać
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tłumaczyć, że jest dobrym dzieckiem a tylko to co zrobił jest złe

tłumaczyć, wyjaśniać co dobrze zrobił a co źle i dla czego  

chronić przed nadmiarem stresu (stereotypie)

wykorzystywanie tego co lubi do modyfikowania zachowań w 
sytuacjach trudnych
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ze względu na świadomość swojej odmienności i 
problemów nie mówić przy nim o jego kłopotach

uczenie czekania, przyjmowania porażek oraz faktu, 
że nie zawsze jest się najlepszym, pierwszym

dobranie systemu nagradzania i motywowania (co w 
stosunku do dziecka z autyzmem jest często trudne),
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nie ulegać dziwactwom i narastającej sztywności

planowanie i zapełnianie czasu wolnego szczególnie w soboty i 
niedziele

nauka siedzenia i spożywania posiłku przy stole

całkowite odstawienie TV, video i komputera do 3-4 roku życia, a 
następnie do 30 minut wspólne oglądanie i omawianie, zabawa 
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wprowadzenie krzesełka - zielonego, miejsca czekania

wprowadzenie krzesełka - czarnego, miejsca izolacji kiedy 
zrobi coś nieakceptowanego

struktura pozwoli stopniowe eliminować fetysze, 
stereotypowe zachowania

struktura, a szczególnie występujące po sobie elementy 
powodują obniżanie poziomu lęku 
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Stopniowo pewne umiejętności nabyte w ścisłych strukturach zacznie 
generalizować, przenosić na inne, na nowe otoczenie, osoby.  

Dziecko będzie się czuło coraz bardziej pewnie w otaczającym go świecie 
zewnętrznym, będzie go rozumiało. Poczuje, że to co go otacza jest przyjazne. 

W miarę upływu czasu i rozwoju dziecka pewne elementy struktury staną się 
zbędne. 



Dom rodzinny jest dla dziecka pierwszym a często jedynym 
miejscem doświadczania kontaktów z innymi osobami.

Przez to jest naturalnym i bezpiecznym miejscem do uczenia się 
bycia z innymi osobami. 

Z pewnością wiele się uczy obserwując. 
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Nie mniej pewnych rzeczy 

trzeba je nauczyć, 

gdyż samo z siebie, 

a może przez fakt bycia 

dzieckiem niepełnosprawnym, 

nie jest w stanie zrozumieć.
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Stąd poniżej proste wskazania jak je tego uczyć, aby mogło 
satysfakcjonująco korzystać z bycia w grupie przedszkolnej:

• przerywać izolowanie się proponując zabawy, 
współtowarzyszenie w zajęciach domowych  

• rozwijać sferę społeczną poprzez wspólne oglądanie prostych 
bajek, slajdów, zdjęć – opowiadanie tego co się dzieje
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• praca na ilustracjach przedstawiających czynności i 
emocje innych osób 

• tłumaczenie tego co dobrze i źle robi, tłumaczenie 
własnych (rodzicielskich) emocji, mówienie o emocjach

• uczenie wygrywania i przegrywania, przestrzegania 
zasad 
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• wprowadzać  należy zabawy wymagające naprzemienności 
w działaniu – raz dziecko raz rodzic / nauczyciel  a w dalszej 
kolejności dziecko – dziecko

• proste zabawy ruchowe wymagające naśladowania, 
wykonywania takich samych ruchów; w dalszej kolejności 
zabawy ruchowe wymagające współpracy dwóch osób 

• pomocnym mogą być zwierzęta w domu, o które trzeba 
dbać np. karmić 
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• stwarzanie sytuacji zmuszających do kontaktowania się z innymi 
osobami poprzez przynoszenie rzeczy, podawanie, pomaganie, 
dzielenie się z innymi jedzeniem lub zabawkami

• zachęcanie do pomocy w domu / przedszkolu na zasadzie 
pamiętania o innych osobach

• uczenie przeżywania emocji, nazywanie uczuć

• uczenie podstawowych zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i 
do widzenia; proszę, dziękuję, przepraszam 
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• wprowadzenie dziecka do grupy zabawowej, uczenie tych zabaw 
(przedszkole, place zabaw, spotkania rodzinne, zapraszanie innych 
dzieci do domu, akademie dla małych dzieci, grupy przy parafiach 
itp.) 

• wspólna zabawa z drugim dzieckiem (wspólne budowanie jednej 
budowli z klocków, wspólny zamek z piasku, zabawa tematyczna z 
jedną lalką)

• wyrabianie umiejętności oczekiwania na swoją kolej w trakcie 
zabawy grupowej

38



• nie posyłać do przedszkola, szkoły razem z rodzeństwem

• niwelowanie dotykania i przytulania innych osób kiedy nie życzą 
tego sobie

• nauka adekwatnego zachowywania się przy innych osobach a 
szczególnie przy mężczyznach (dotyczy to dziewcząt)

• przygotowanie do dojrzałości, nauka intymności

39



Dziecko niepełnosprawne zazdrośnie broni swojej 
niepełnosprawności… Gdy coś jest ruchome, najlepiej nie 
ruszać. Wtedy nie ma mowy o niepowodzeniach i jest 
spokój.”[1]

[1] Park C., (2003) Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego, Kraków, WL
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Spanie:

• uczenie samodzielnego spania od początku

• przestrzeganie planu dnia a w tym punktualnego chodzenia 
spać

• stworzenie rytuału chodzenia spać

• pomocnym może być wieczorny spacer przed snem

• przygotowanie się do spania poprzez przebieranie się

• przygotowanie łóżka do spania

• przygotowanie wieczorem ubrań do ubrania na następny 
dzień

• akceptowanie czytanych, opowiadanych bajek,

• uczenie samodzielnego zasypiania 
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Jedzenie:

• odstawienie smoczka, odstawienie butelki

• nauka samodzielnego spożywania posiłków

• wprowadzanie potrwa wymagających gryzienia, żucia

• wspólne (o ile to możliwe) spożywanie posiłków

• spożywanie posiłku w jednym miejscu

• zakaz bawienia się jedzeniem, zabierania go innym

• wprowadzamy zakaz zrzucania przedmiotów ze stołu, wypluwania pokarmów

• burzenie schematów jedzenia w określonej kolejności, z określonego talerza itd.  

• przy ubogiej diecie dziecko nie może podjadać w między czasie 

• nie dokarmiać pomiędzy posiłkami 

• jedzenie samodzielne w jednym miejscu bez TV, zagadywania, opowiadania 
bajek, oglądania książeczek 
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Toaleta:

• odstawienie pampersa, wprowadzenie pieluchy 

tetrowej, prowadzenie kalendarza treningu czystości

• nauka komunikowania potrzeby wyjścia do toalety

• z czasem nauka siadania na sedesie 

• zanieczyszczanie – nie rozmawiać na ten temat, pozostawiać to bez 
komentarzy

• w domy mycie zębów jako element wprowadzający do ćw. logopedycznych

• nauka samodzielnego rozbierania się i układania ubrania w określonym 
miejscu

• nauka korzystania zarówno z wanny, jak i prysznica

• nauka samodzielnego mycia swojego ciała, w tym głowy i uszu
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Stałe obowiązki:

• obowiązek porządkowania własnych rzeczy

• wprowadzenie stałych obowiązków w domu na miarę możliwości

• zmniejszanie nadopiekuńczości i uczenie samodzielności

• dawać większe szanse na zakomunikowanie i samodzielne wykonanie

• wsparcie fizyczne przy wykonywaniu czynności

• z czasem stopniowe wycofanie się od wspomagania go w czynnościach i 
wypowiedziach – uczy się w ten sposób bierności

• zachęcanie do pomaganie w prostych pracach domowych (

• większe usamodzielnianie się w warunkach domowych tzn. zachęcanie do 
samodzielnego robienie posiłków, sprzątania itp.

• chodzenie na zakupy do najbliższego sklepu
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Inne wskazania:

• przygotowanie do dojrzałości, nauka intymności

• przemodelowanie w zakresie pomocy w toalecie dziewczynie, ma to 
czynić mama lub siostra, nauczyciel kobieta

• przygotowanie do miesiączki 

• zadbanie o właściwy ubiór (nie prowokujący) 

• zadbanie o ubiór nie zachęcający do masturbacji, onanizowania się 

• prowadzenie rozmów z dzieckiem o jego problemach w 
funkcjonowaniu, o jego niepełnosprawności
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Kolejną sferą wymagającą od samego początku 

intensywnej pracy jest komunikowanie. 

Jest ono kluczem do prawidłowego funkcjonowania 

społecznego oraz korzystania z edukacji w przyszłości 

oraz zapobiega zachowaniom trudnym. 



„Istniało tyle nieznanych słów, którymi barwne 
cienie (ludzie) mnie zasypywały. Stale dudniły w 
mojej głowie, odbijały się echem, a ja nie mogłem 
ich rozszyfrować. Czy istniała jakaś tajemnicza 
sztuczka, dzięki której mógłbym złapać te słowa, czy 
może barwne cienie drwiły sobie ze mnie 
potajemnie?”[1]

[1] Brauns A. (2009) Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie. Poznań, Media Rodzina, 
s. 167
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Zaznaczyć należy, że „kiedy zawodzi system porozumiewania 
się, niektóre osoby przestają podejmować próby. Czasem 
dzieci odkrywają, że łatwiej jest chwycić to, czego chcą, niż 
borykać się ze słowami. 

Ludzie o ograniczonym słownictwie odkrywają, że wybuchy 
wściekłości przynoszą szybsze wyniki niż próby słownych 
negocjacji. Niestety, wiele osób decyduje, że gwałtowne 
zachowanie jest skuteczniejsze niż słowa, których z takim 
trudem próbujemy ich uczyć”.[1]

[1] Hart Ch., (1995) Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych, Łódź, Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, s. 152-
153
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 uczenie komunikowania zacząć od przedmiotów

 nauka dokonywania wyborów - dziecko musi 
zrozumieć, że dokonywanie takiego wyboru 
służy czemuś

 dokonywanie wyboru w oparciu o dwie dłonie



 jednocześnie należy wprowadzić jednoznaczne 
symbole na: tak i nie

 dać szansę na zastanowienie się co chce 
zrobić, co chce wybrać

 wprowadzenie pojęcia „ja chcę”

 wskazywanie palcem na dłoń jako znaku 
„chcę – proszę” 



 uczenie gestów naturalnych

 nazywanie wszystkiego czym się posługuje, 
ale nie wymuszać nazywania, czy też 
powtarzanie tego co udało mu się powiedzieć

 nie zaspakajamy jego potrzeb dopóki nie 
zakomunikuje 



 przy problemach rozumienia mowy, początkowo to co 
jest mówione, wspierać wizualnie: obrazkiem, gestem

 mówienie prostym i zawsze takim samym językiem, 
stosowanie jednakowych sformułowań; unikamy 
zdrobnień – szczególnie w stosunku do jego imienia 

 wspólne oglądanie książek z ilustracjami, 
wskazywanie nazywanych ilustracji; nauka słuchania 
czytanych lub opowiadanych bajek 



 wprowadzenie albumu z ilustracjami do lepszego 
komunikowania się i rozwijania mowy czynnej

 wprowadzić można album ze zdjęciami jego, 
znanych mu osób, miejsc, przedmiotów, zabawek 
itp.

 tematyka opowiadań musi opierać się o realne 
wydarzenia, w których brało udział lub które 
widziało



Z pewnością nie są to wszystkie rady i                       
wskazania, życie niesie nowe rozwiązania, nowe pomysły. 

Nie wszystkie rady da się zastosować do każdego dziecka, 
gdyż każde dziecko jest inne, niepowtarzalne. 
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Pod uwagę trzeba też brać kompetencje rodzicielskie oraz 
pamiętanie, że rodzic w pierwszej kolejności jest 
rodzicem a w dalszej może, ale nie musi być terapeutą 
własnego dziecka. 

Trzeba też mieć baczenie na uwarunkowania 
środowiskowe, w które wkomponowana jest rodzina. 
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Strukturyzacja

„Dziecko autystyczne musi zobaczyć rzeczy w sposób 
uporządkowany, zanim będzie w stanie pojąć, co oznaczają. 

Potrzebuje ono wiele porządku, planowania i regularności.

Pozwolenie mu na własną inicjatywę, nawet przez krótki 
czas nie jest dla niego dobre. 

Nie oznacza to, że nie będzie się nigdy cieszyło żadną 
zmianą, czy też, że każdą czynność należy wykonać za 
każdym razem dokładnie w ten sam sposób” (Schenk, 
1995) 



Mamy pastylki na ból głowy, 

antydepresanty na smutek, 

Boga na problemy wierzących. 

Na autyzm nie mamy nic.



Wybór programów wczesnej interwencji (Green i inni, 2006), edukacji rodzin i 

profesjonalistów związany obecnie jest z takimi czynnikami jak: 

• odległość do ośrodka świadczącego daną terapię,

• bazowanie na niepotwierdzonych informacjach dotyczących skuteczności, 

• uleganie modzie i dobremu marketingowi a nie rzetelnej wiedzy. 

Istniejąca luka w braku tej wiedzy sprawia, że istnieje duże ryzyko wybrania takiego 

kierunku interwencyjnego, który niesie ryzyko braku poprawy w funkcjonowaniu dziecka, 

poważnego obciążenia emocjonalnego rodziny a czasami też ekonomicznego. 
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Wyodrębniono trzy podstawowe elementy mające 
wpływ na zmniejszenie objawów autystycznych:

❑ pozytywne wzorce interakcji rodzic - dziecko 
(stres rodziców był czynnikiem negatywnym), 

❑ dzielenie wspólnego pola uwagi przez dziecko,

❑ oraz rozumienie mowy przez dziecko.

Kolejnego przeglądu badań dokonano w sześciu krajach (USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Tajlandii i Chinach). 
Dokonano podsumowania 17 badań (Oono, Honey, McConachie, 2013), które obejmowały 919 dzieci z ASD.
Poszukiwano tych elementów wczesnych oddziaływań terapeutycznych, które wpływają na zmniejszanie objawów 
autyzmu u dzieci. 

60



Wyznacznikiem poradzenia sobie w dorosłym życiu jest:

- Osiągnięcie kompetencji komunikacyjnych 
porównywalny do wieku 5 lat

- Większe możliwości intelektualne

- Umiejętności samoobsługowe

- Mała ilość zachowań trudnych 
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Doświadczenie uczy, 

że to co było niezrozumiałe dziś 

jutro staje się oczywiste i odwrotnie.

To co sprawdziło się u jednego dziecka 

u innego nie ma żadnego zastosowania.

62



BĄDŹ CIERPLIWY

BĄDŹ TOLERANCYJNY

BĄDŹ WYROZUMIAŁY

ORAZ POCZUCIE HUMORU JEST KLUCZOWE
Kleverkamp Rachel
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Przed nami wciąż jeszcze długa droga, 

ale patrzmy w przyszłość z nadzieją 

i optymizmem.

Pamiętajmy: autyzm to nie sprint, to maraton.

Dziękuję za uwagę. 
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