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Drogę do tego co osiągnęłam nazywam „sukcesem”. Nigdy nie by-

ło mi łatwo. Było za to bardzo ciężko. Cierpiałam, bardzo cierpiałam 
choć ludzie, którzy mnie znali mówili, że pomimo problemów z Piotru-
siem chodzę uśmiechnięta i potrafię żartować. Bo tak było, ale tylko na 
zewnątrz mnie. 

Moje wewnętrzne cierpienia często wylewałam łzami. Często też 
płakałam trzymając mojego unieruchomionego gipsem synka, którego 
oczka wypełnione były ogromnym bólem. Płakał, krzyczał, a ja byłam 
bezradna. To co piszę jest niczym w porównaniu z tym co przeżyłam. 

Pytałam Boga „dlaczego to właśnie mnie to spotkało” czując 
ogromny  żal. Lecz nigdy nie poddawałam się. Pomimo wielu wyrze-
czeń, postanowiłam całkowicie poświęcić się pracy nad moim ukocha-
nym synem, nie zaniedbując córki i męża.  

Do działań podbudował mnie program, w którym matka chłopca 
chorego na autyzm, wyciągnęła go z choroby. I to właśnie postawiłam 
sobie za cel. 

Odpowiedziałam sobie na wcześniej zadane pytanie „A dlaczego 
to nie mi miało się to przytrafić, czym różnię się od innych, żeby miało 
mnie to ominąć i dlaczego to inni mieliby cierpieć, a nie ja?.”  

W życiu musimy nauczyć się żyć z tym co nam pisane, nawet gdy 
jest to cierpienie. To co przeżyłam było bardzo bolesne, ale nie tylko dla 
mnie. Cierpiał mąż i córka, którzy od początku kochali Piotrusia. 

Dziś wiem, że koszmar zostawiłam daleko za sobą. Jestem bardzo 
optymistycznie nastawiona na dalszą pracę z moim ukochanym chłop-
cem. Ważne jest, aby się nie poddawać, lecz walczyć. Ja już odniosłam 
sukces. 

Mój apel do ludzi, którzy tak naprawdę, nigdy nie mieli kontaktu 
z osobami niepełnosprawnymi jest prosty „AKCEPTACJA”. Bo ci którzy 
tego nie robią pewnie sami są chorzy. 

 
 

                                                       Anna – mama Piotra 
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Wstęp 

 

 

 Do podjęcia tematu autyzmu skłoniły mnie doświadczenia związane z pracą w 

przedszkolu Sióstr św. Elżbiety do którego uczęszcza dziesięcioro dzieci z niepełno-

sprawnością sprzężoną. Przedszkole jest placówką kształcenia specjalnego. 

 Z problemem autyzmu zetknęłam się po raz pierwszy przed dwoma laty, kiedy 

do przedszkola zaczęło uczęszczać dziecko autystyczne. Autyzm był dla mnie ob-

szarem wiedzy prawie obcym. Nie miałam doświadczenia w prowadzeniu dziecka 

autystycznego. Fachowa literatura i praca z dzieckiem przybliżyła mi problem osoby 

dotkniętej autyzmem i jej rodziny. 

 Praca niniejsza składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest cha-

rakterystyce dziecka dotkniętego autyzmem, jego funkcjonowaniu oraz  obrazowi 

klinicznemu zaburzenia w klasyfikacjach medycznych DSM IV i ICD-10 i diagnostyce 

zaburzenia.  

W kolejnym rozdziale omówię wybrane formy pomocy psychologicznej i peda-

gogicznej grupie dzieci dotkniętych autyzmem w wieku przedszkolnym.  

W ostatnim rozdziale omówię efektywność oddziaływań rodziców i placówki w 

czasie pobytu dziecka oraz proponowane formy dalszej pomocy. 
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Rozdział 1. Autyzm 

 

 „Aby zrozumieć autyzm, lub inne zaburzenie rozwojowe, trzeba przyglądać się żywym 

osobom, a nie stereotypom. Wychowawcy o największym doświadczeniu mówią: „Aby dotrzeć 

do autystycznego dziecka, trzeba się nauczyć patrzeć na świat jego oczyma” (Hart 1995) 

 Dziecko dotknięte autyzmem nie odróżnia się fizycznie od swoich rówieśni-

ków. Autyzm wpływa na ograniczenie zdolności komunikowania się i umiejętności 

kontaktowania z innymi oraz ograniczenia zainteresowań dziecka.  

 

1.1 Obraz kliniczny zaburzenia – studium przypadku dziecka z autyzmem 

  Piotr lat 7  uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez siostry elżbietanki. 

Przedszkole jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością 

sprzężoną. Do przedszkola został przyjęty na podstawie orzeczenia o niepełno-

sprawności związanej z wrodzoną łamliwością kości. Wywiad z matką dziecka do-

starczył wychowawczyni informacji o tym, że dziecko jest „prawdopodobnie auty-

styczne”. Chłopiec jest w normie intelektualnej. 

 Z historii dziecka 

 Piotr urodził się z wrodzoną łamliwością kości o czym matka dziecka dowie-

działa się następnego dnia po porodzie. Poród przebiegł prawidłowo, bez najmniej-

szych powikłań. Ciążę matka znosiła bez problemów. Nic nie wskazywało na to, że 

dziecko może urodzić się niepełnosprawne. Chłopiec jest drugim dzieckiem w rodzi-

nie. W skali Abgara po porodzie otrzymał 10 punktów. Bardzo wcześnie rodzice roz-

poczęli długą drogę leczenia i zapobiegania chorobie. Piotr często doznawał urazów i 

rodzice sądzili, że ból, który towarzyszył każdemu złamaniu jest powodem wyobco-

wania syna.  

Piotr ze względu na wrodzona łamliwość kości jest pod stałą opieką specjali-

stów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam właśnie lekarz ortopeda pierw-

szy  zwrócił uwagę rodziców dziecka na nieprawidłowości w rozwoju i zalecił wizytę u 

psychologa i logopedy. Matka, wcześniej zauważyła nieprawidłowo przebiegający 

rozwój Piotra i zgłaszała lekarzowi pediatrze. Została uspokojona zapewnieniem, że 

chłopcy później się rozwijają niż dziewczynki. Niepokój matki budziło zachowanie 

dziecka wyrażające się utrudnionym kontaktem z synem. Piotr nie chciał być przytu-
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lany, unikał wzroku matki, nie nawiązywał kontaktów z innymi dziećmi, a nawet star-

szą siostrą. Coraz większe zaniepokojenie wzbudzały w rodzicach zachowania 

chłopca w obcych miejscach. Rodzice zrezygnowali z wizyt rodzinnych ze względu 

na zachowania syna. Matka zauważyła, że tam, gdzie pojawia się z dzieckiem ludzie 

reagują bardzo dziwnie i wręcz odsuwają się od nich. Głośnym płaczem i krzykiem 

Piotr protestował jeżeli coś było nie po jego myśli. Często uderzał głową o ścianę i w 

charakterystyczny sposób wymachiwał rękoma i nogami. Kiedy był zadowolony, ale 

też i wtedy kiedy był zdenerwowany składał dłonie w pięści i trzymał obie ręce przy 

ustach wydając przy tym nieartykułowane dźwięki. Próby nawiązania kontaktu wer-

balnego często kończyły się niepowodzeniem. Nie reagował na polecenia i prośby 

matki. Zabawy dziecka były monotematyczne i pozbawione spontaniczności. Pierw-

sze wizyty u psychologa i logopedy nic nie wniosły do diagnozy Piotra. Dlatego też, 

kiedy dziecko trafiło do przedszkola, nie było w pełni zdiagnozowane. Pierwsza próby 

wprowadzenia dziecka w grupę przedszkolną do placówki masowej nie powiodła. 

Chłopiec zdecydowanie odrzucał rówieśników i wychowawczynie. Rodzice zrezy-

gnowali z przedszkola. Po kilku miesiącach Piotr trafił do placówki kształcenia spe-

cjalnego. Pierwsze dni były bardzo trudne. Matka zostawała z chłopcem na dwie, trzy 

godziny zajęć. Po niespełna miesiącu chłopiec zdecydował, że będzie zostawał sam. 

 

1.1.1. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem 

Piotr, kiedy zaczął uczęszczać do przedszkola sióstr nie był dzieckiem zdia- 

gnozowanym. Trzymiesięczna obserwacja dziecka w placówce pozwoliła zaobser-

wować funkcjonowanie chłopca poza środowiskiem rodzinnym. Wychowawczyni na 

podstawie obserwacji zauważyła: 

1. w sferze emocjonalno – społecznej: zachowania agresywne i autoagresywne,  

upór, negatywizm, niechęć do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, obojęt-

ność, a czasami gwałtowne wyładowanie emocji. Środowisko przedszkole w którym 

się znalazł Piotr było nowym obszarem, z którym chłopiec musiał się zapoznać. Nie 

reagował na próby nawiązania kontaktu przez inne dzieci. Zdarzało się, że bez przy-

czyny podchodził i uderzał drugie dziecko. Radość wyrażał w dość specyficzny spo-

sób, uderzając głową w plecy kogoś, kogo polubił. Po trzymiesięcznym pobycie z 

grupą rówieśniczą chłopiec coraz częściej zbliżał się do dzieci, przypatrywał się ich 

zabawom, ale nie włączał się do nich. Zabawy Piotra często polegają na upychaniu 

do pojemnika dużej ilości zabawek: wciska lalkę wykręcając jej nogi, wkłada kubki, 
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klocki, samochodziki i wszystko co było pod ręką. Ma manię chowania małych ele-

mentów w różne zakamarki. Bardzo długie chwile spędza przy oknie obserwując ruch 

na ulicy. Właściwie wszystkie jego zabawy nawiązują do jazdy samochodem czy au-

tobusem. Pięknie buduje trakcje linii elektrycznych: stawia słupy z klocków i łączy je 

wełną. Siada na podłodze i unosząc ręce i nogi do góry naśladuje jazdę pojazdem 

(wydaje też przy tym dźwięki naśladujące warkot samochodu). Schemat zabawy jaki 

zaprezentował w pierwszych dniach pobytu, powtarza w następnych. 

2. w sferze komunikacyjnej: brak reakcji na komunikaty słowne (pochwały, naga- 

ny, zakazy), brak mowy czynnej.  Piotr posługuje się mową niewerbalną. Jedyne sło-

wo jakie mówi to „tak” i „nie”. W  domu (zmuszony usilną zachętą mamy) mówi jesz-

cze „baba”- zamiast „mama” kilka słów zrozumiałych tylko dla matki. Rozumie pole-

cenia „dnia codziennego”  i  jak nie ma ochoty, to nie reaguje, udając, że nie słyszy. 

3. w sferze intelektualnej: potrafi się skoncentrować przez dłuższy czas na tym co  

go zainteresuje. Zna cyfry od 1 do 10 i potrafi ułożyć je w porządku liczbowym – cza-

sem się pomyli. Potrafi dobierać obrazki w pary. Piotr jest spostrzegawczy – lubi 

układanie puzzli. Po kilku dniach dobrze orientował się w nowych pomieszczeniach i 

gdzie co ma miejsce. Po ćwiczeniach logopedycznych Piotr zaczął wymawiać (bar-

dzo ładnie) oddzielnie samogłoski. Odważył się także wymawiać więcej wyrazów, ale 

są one zrozumiałe tylko dla  mamy.  

Chłopiec nie był zainteresowany, opowiadaniem i czytaniem bajek, ale sam chętnie 

ogląda książeczki – „o cyferkach” lub z pozytywkami. W prowadzonych przez wy-

chowawczynię zajęciach nie bierze udziału, wydawałoby się, że jest nieobecny, zaj-

muje się tym na co ma ochotę, ale na następny dzień bezbłędnie potrafi wykonać 

wszystko co było poprzedniego dnia na zajęciach. 

 

1.1.2. Geneza i mechanizmy rozwoju zaburzenia 

 Pierwszym sygnałem dla matki chłopca był brak dążenia noworodka do kon-

taktu fizycznego, bardzo słabo reagował na dotyk i pieszczoty. Matka odczuwała nie-

pokój, że dzieje się coś nieprawidłowego. Słabo Piotr reagował na głos matki i jej wi-

dok. Starał się unikać kontaktu wzrokowego.  Często sen dziecka był przerywany 

płaczem i krzykiem. Nieczęsto można było dostrzec uśmiech na twarzy chłopca. Za-

tykał uszy, rzadko na głośne dźwięki, raczej wtedy gdy sam krzyczał. Rozwój mowy u 

Piotra był zaburzony. Rodzice wszystkie te cechy przypisywali wrodzonej łamliwości i 

bólowi jaki towarzyszył chłopcu od narodzin. Piotr do trzeciego roku bardzo często 
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łamał kończyny   musiał leżeć w gipsie. Rodzice nie podejrzewali, że obok wrodzonej 

choroby z którą od narodzin walczą ich dziecko jest autystyczne. 

 Dla rodziców diagnoza była szokiem. Pomimo tego, że w poradni psycholo-

giczno – pedagogicznej nie postawiono jednoznacznej diagnozy, matka sama zaczę-

ła bardzo pilnie obserwować dziecko i dokształcać się. Z rozmów z matką i obserwa-

cji rodziny wynika, że rodzice w pełni zaakceptowali autyzm u syna i postanowili zro-

bić wszystko, żeby chłopiec mógł prawidłowo funkcjonować w życiu dorosłym.  Matka 

rozpoczęła – jak sama mówi „wędrówkę wśród specjalistów”. Uczęszcza z Piotrem 

na spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą. Zdecydowanie najwięcej robi 

sama. Prowadzi dziennik obserwacji syna, zapisuje każdy jego postęp i porażkę. Do 

niedawna towarzyszyła chłopcu w każdej chwili i wykonywała z nim wszystkie czyn-

ności. Pracę rozpoczęła od próby przekraczania „terytorium” syna, które polegało na 

włączeniu się do zabawy dziecka. Trwało to wiele tygodni zanim Piotr pozwolił prze-

kroczyć „swój teren” i rozpoczął zabawę z matką. Następnym krokiem było zaanga-

żowanie dziecka we wspólne oglądanie bajek, książek, słuchanie muzyki. Kiedy 

chłopiec zaczął uczęszczać do przedszkola i już przestał bać się nowych miejsc i 

ludzi, rodzice odnowili kontakty rodzinne i przyjacielskie. Matka szybko zauważyła, że 

Piotr potrafi przez dłuższy czas skoncentrować się na jednej czynności i chce odkry-

wać świat. W domu jeden pokój przeznaczony został dla dziecka i tam chłopiec pra-

cuje z mamą. Ogromna praca, którą wykonuje matka daje znakomite efekty.  

Tak matka mówi o tym co robi z synem: „Non stop prowadzę intensywne i codzienne 

ćwiczenie mowy. Robię co mogę, np. ćwiczę picie z talerzyka językiem, pracuję przy 

lustrze, zabawy z czekoladą, sproszkowanym mlekiem. Powtarzanie wybranych sy-

lab było dla Piotra bardzo trudne. Wszystko robiłam w formie zabawy, gdzie on nie 

zdawał sobie sprawy z postępującej nauki. Piotruś chętnie akceptuje pomoce na-

ukowe, które sama dla niego wykonuję. Np. kartonowe litery, cyfry, masa obrazków, 

napisów.” (załącznik nr 1) 

 Piotr zaczął wypowiadać sylaby i poszczególne głoski w wieku 5 lat i 2 miesię-

cy. Na początku wymawiał wszystkie wyrazy w formie sylab. Po dwóch miesiącach w 

wypowiadanych wyrazach pojawiły się zmiękczenia oraz głoska „k” np. na kotka wo-

łał ki-ki. W wieku 5,5 chłopiec zgłasza swoje potrzeby wypowiadając całe wyrazy. 

Odróżnia kształty, figury, zna cyfry do 100. Bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 

30. Zna dobrze i rozróżnia litery. Sam podejmuje inicjatywę pisania prostych wyra-

zów. Zna pory roku, układa kolejno literki z alfabetu, zna dni tygodnia. Potrafi określić 
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w danym dniu datę i dzień tygodnia. Potrafi wyróżnić głoskę na jaką zaczyna się wy-

raz. (załącznik nr 1) 

 

 

1.2. Autyzm w świetle literatury 

 

1.2.1. Autyzm w klasyfikacjach medycznych DSM-IV i ICD-10 

Wśród różnorodnych klasyfikacji schorzeń i upośledzeń umysłowych do naj-

częściej stosowanych w diagnozie należą: opracowana przez Światową organizację 

Zdrowia tzw. ICD-10 (International Classification of Diseases) oraz diagnostyczny 

podręcznik wydany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w najnowszej 

wersji z 1994 roku zwany DSM-IV (Diagnistic and Statistic Manual of Mental Disor-

ders). 

W 1980 roku została opracowana wersja DSM-III, w której autyzm wczesno-

dziecięcy został włączony do grupy rozległych zaburzeń rozwojowych. W 1987 roku 

rewizja DSM wniosła zmodyfikowane kryteria, według których (DSM-III-R) autyzm 

wczesnodziecięcy został wyodrębniony z grupy zaburzeń rozwojowych jako osobna 

kategoria. Objawy podzielono na trzy grupy: 

a) jakościowe zaburzenia związków społecznych, 

b) jakościowe zaburzenia komunikacji werbalnej, niewerbalnej i wyobraźni, 

c) znaczne ograniczenia różnorodności zainteresowań i aktywności. 

Ważną w diagnozie była informacja o początku procesu chorobowego w niemowlęc-

twie lub wczesnym dzieciństwie. 

Kolejną modyfikacją jest DSM-IV, w której podstawowymi kryteriami są: 

a) Zakłócenia regulacji stanów afektywnych i lęków, 

b) Zakłócenia w zachowaniu społecznym i wrażliwości społecznej, 

c) Zakłócenia przetwarzania informacji (irracjonalne myślenie oraz mylenie fan-

tazji z rzeczywistością). (Markiewicz, Ciećkiewicz 2001). 

 

 

 Lekarze psychiatrzy chętnie używają DSM-IV w diagnozie, ponieważ dość ob-

szernie opisuje zaburzenia i w kolejnych wersjach modyfikowane, opiera się na aktu-

alnych wynikach badań nad autyzmem. 

 Według DSM IV podstawowe cechy autyzmu, to: 
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1. Jakościowe uszkodzenia w zakresie społecznej interakcji, mogące manife-

stować się, przez co najmniej dwa z następujących objawów: 

     a/ znaczne zaburzenia złożonych, niewerbalnych zachowań, takich jak kontakt 

wzrokowy, ekspresja mimiczna, pozycje ciała, gestykulacja, pomagających w kontak-

tach społecznych, 

    b/ niepowodzenia w nawiązywaniu kontaktów  z rówieśnikami właściwych dla da-

nego poziomu rozwoju, 

    c/ brak spontanicznego dążenia do dzielenia z innymi radości, zainteresowań lub 

osiągnięć z innymi, 

    d/ brak odwzajemnienia społecznego i emocjonalnego 

2. Jakościowe zaburzenia w komunikacji, manifestujące się przez co najmniej 

jeden z następujących objawów: 

    a/ opóźnienie lub brak rozwoju mowy, połączony z brakiem prób kompensowania 

przez alternatywne sposoby komunikacji, takie jak gestykulacja czy mimika 

    b/ u jednostek z prawidłowym rozwojem mowy znaczne zaburzenia zdolności ini-

cjowania lub podtrzymywania rozmowy, 

    c/ stereotypowe i naśladownicze używanie języka lub języka idiosynkratycznego,  

    d/ brak zróżnicowanej spontanicznej zabawy z udawaniem lub zabawy opartej na 

społecznym naśladowaniu,  właściwej dla danego poziomu rozwoju, 

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainte-

resowań i działania, manifestujące się przez co najmniej jeden z następujących ob-

jawów: 

    a/ zaabsorbowanie jednym lub kilkoma stereotypowymi i ograniczonymi wzorcami 

zainteresowań, których intensywność lub przedmiot są nietypowe, 

b/ ewidentne sztywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych zwyczajów 

lub rytuałów, 

    c/ stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe (np.: trzepotanie palcami, 

rękoma, kręcenie się lub złożone ruchy całego ciała). za DSM-IV (1994), s.63-65 

 

 

 Do 1997 roku w Polsce do diagnozowania autyzmu stosowano kryteria z ICD-

9. W tej klasyfikacji autyzm wczesnodziecięcy mieścił się w grupie psychoz dziecię-

cych, a więc chorób psychicznych. Umieszczenie autyzmu w tej grupie sugeruje ja-
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kościowo zmienioną relację ( poznawczą i emocjonalną) chorego dziecka z otaczają-

cym światem. Takie podejście koncentruje uwagę na przebiegu zaburzenia w czasie. 

W ICD-10 autyzm umieszczono w kategorii całościowych zaburzeń rozwoju. Kluczo-

wym w tej kwalifikacji staje się zaburzony rozwój (psychiczny i emocjonalny) , a uwa-

ga kieruje się na zakładaną normatywność rozwoju i statyczność czynników go zabu-

rzających. Relacja dziecka z otaczającym światem i dynamika przebiegu zaburzeń 

nie ma większego znaczenia. W ICD-9 autyzm to proces chorobowy, natomiast w 

ICD-10 jest to stan nieprawidłowego rozwoju. W obu przypadkach relacja między 

diagnozą, a koncepcją pożądanej terapii jest odmienna. 

 Według ICD-10, pozycja 84.0 kryteria autyzmu dziecięcego to: 

A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia w 

co najmniej jednym z następujących obszarów: 

    a/ rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się, 

    b/ rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów spo-

łecznych, 

c/ funkcjonalna lub symboliczna zabawa. 

B. Jeżeli co najmniej  sześć spośród  niżej wymienionych objawów wystąpi w punk-

tach 1,2,3, przy czym co najmniej dwa z nich z punktu 1 i po co najmniej z punktów 2 

i 3 

1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych relacji społecznych przejawiane w  

co najmniej dwóch z następujących obszarów: 

    a/ niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw 

ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych, 

    b/ niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) roz-

wój związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, 

czynności i emocje, 

    c/ brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledze-

niem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji za-

chowania odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań 

społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych, 

    d/ brak spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi osobami radością, zaintere-

sowaniami i osiągnięciami. 

2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co naj-

mniej w jednym z obszarów: 
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    a/ opóźnienie lub zupełny brak rozwoju języka mówionego, przy czym brak alterna-

tywnego sposobu porozumiewania się za pomocą gestów lub mimiki, 

    b/ względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu konwersacji jako 

reakcji zwrotnej na komunikaty innej osoby, 

    c/ stereotypowe i powtarzające się , idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyra-

żeń, 

    d/ brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie lub zabawy naśladującej 

role społeczne 

3. Ograniczone, powtarzające się stereotypowe wzorce zachowania, zaintere-

sowań i aktywności przejawiane w co najmniej jednym z obszarów: 

    a/ pochłonięcie jednym lub więcej stereotypowymi zainteresowaniami o nieprawi-

dłowej treści i zogniskowaniu, albo jednym lub więcej zainteresowaniami nieprawi-

dłowymi z powodu intensywności i ograniczeń, 

    b/ wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych 

czynności rutynowych i zrutynizowanych 

    c/ stereotypowe i powtarzające się  manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stuka-

nie lub kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała, 

    d/ koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmio-

tów, służących do zabawy ( jak: ich zapach, odczucie powierzchni lub powodowane-

go hałasu lub wibracji).  

C. Obrazu klinicznego nie można wyrazić innymi objawami całościowych zaburzeń 

rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami rozumienia jezyka z wtór-

nymi trudnościami społeczno – emocjonalnymi, reaktywnymi zaburzeniami przywią-

zania ani zaburzeniem selektywności przywiązania, upośledzeniem umysłowym z 

pewnymi cechami zaburzeń emocji i zachowania, schizofrenią o niezwykle wcze-

snym początku, ani zespołem Retta. za ICD- 10 (1997) s. 217-219 

 

1.2.2. Przyczyny i diagnostyka autyzmu  

 Przyczyny autyzmu ciągle jeszcze nie są dokładnie poznane. Przypuszcza się, 

że nie ma konkretnej, pojedynczej przyczyny. Badania rezonansem magnetycznym 

wskazują, że w autyzmie mamy do czynienia z uszkodzeniem mózgu (najprawdopo-

dobniej móżdżka), czasami łącznie z innymi nieprawidłowościami w obrębie mózgu i 

układu nerwowego. Zmiany mogły nastąpić w życiu płodowym (różyczka wrodzona), 

w okresie okołoporodowym (niedotlenienie krwi) lub we wczesnym niemowlęctwie 
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(zapalenie mózgu, opon mózgowych). Istnieją także teorie, że autyzm jest uwarun-

kowany genetycznie. Ostanie hipotezy wiążą powstanie autyzmu z działaniem wiru-

sów obecnych w szczepionkach ochronnych. Pewne jest, że autyzm nie ma źródła w 

nieprawidłowym środowisku rodzinnym. 

 Diagnoza autyzmu wczesnodziecięcego oparta jest na badaniu lekarskim i 

psychologicznym. Badacze i terapeuci są zgodni, że im wcześniej zostanie posta-

wiona diagnoza, tym szybciej można podjąć terapię i będzie ona skuteczniejsza. Nie-

stety w Polsce – jak wynika z badań (Pisula 1991)-  większość dzieci została zdia-

gnozowana między 4 a 6 rokiem życia, a niektóre jeszcze później. Wczesne diagno-

zowanie zaburzeń autystycznych jest ważne dla dziecka i jego rodziny. Najbardziej 

efektywna jest terapia prowadzona w wieku przedszkolnym, a nawet młodszym. Bar-

dzo wczesna interwencja daje tym dzieciom szansę na lepsze funkcjonowanie w 

późniejszym życiu. Dla rodziców postawienie diagnozy jest odpowiedziom na pytanie 

dlaczego dziecko jest inne. Daje jednocześnie szansę na znalezienie form pomocy 

najlepszej dla swojego dziecka. 

 Simon Baron – Cohen wraz z zespołem swoich współpracowników opracował 

kwestionariusz CHAT, aby dzięki niemu można było diagnozować dzieci 18 - mie-

sięczne. Badanie kwestionariuszem zajmuje ok. 15 min i nie wymaga szczególnych 

umiejętności ze strony badacza. Może być on stosowany przez lekarzy, pielęgniarki, 

psychologów, pracowników opieki społecznie i rodziców. 

Kwestionariusz składa się z dwóch części A i B. Część pierwsza zawiera pytania za-

mknięte skierowane do rodziców dotyczące funkcjonowania dziecka w 9 obszarach. 

Są to: zabawy w bliskim kontakcie fizycznym z opiekunem, zainteresowania społecz-

ne, rozwój motoryczny, zabawy społeczne, zabawy „na niby”, wskazywanie przed-

miotu, które dziecko chce otrzymać, wskazywanie obiektu, aby zainteresować nim 

inną osobę,  zabawy funkcjonalne,  współdzielenie uwagi. W część druga kwestiona-

riusza ma charakter eksperymentalny i umożliwia porównanie informacji uzyskanych 

od rodziców z faktycznymi umiejętnościami dziecka (Grochowska 2001). 

 Nadal najbardziej rozpowszechnionymi metodami i technikami stosowanymi w 

diagnozowaniu autyzmu są: 

 ustrukturowany wywiad kliniczny, 

 spotkanie z rodziną, 

 badania psychiatryczne, neurologiczne i somatyczne dziecka, 
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 obserwacja zachowania dziecka i jego relacji z matką oraz innymi osobami z 

otoczenia, 

 ocena poziomu rozwoju mowy, 

 obserwacja psychologiczna. 

Metodami dodatkowymi wzbogacającymi wiedzę o dziecku są: 

 ocena kompetencji społecznych dziecka, 

 analiza psychologiczna spontanicznego rysunku. 

Badaniami pomocniczymi w diagnozie są: 

 badania elektroencefalograficzne, 

 badania tomokomputerowe mózgu 

 badania genetyczne 

 badania określające poziom mikroelementów w ustroju dziecka. 

Diagnoza autyzmu wczesnodziecięcego powinna być opracowana przez zespół spe-

cjalistów: lekarz, psycholog, terapeuta. (Jaklewicz 1993).  
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Rozdział 2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieciom z auty-

zmem 

    

2.1 Formy pomocy psychologicznej 

 

2.1.1. Terapia behawioralna  

 Opracował tę terapię amerykański behawiorysta O.I. Lovaasa. Wyniki badań 

przeprowadzonych przez jego zespół w 1986 roku wskazują, że dzieci, które przed 

3,5 rokiem życia zostały poddane terapii mają dużą szansę wyrównania opóźnień 

rozwojowych. (Budzińska, Kubach 2001) 

 Podstawowymi celami terapii behawioralnej jest: 

1. rozwijanie zachowań deficytowych, 

2. redukowanie zachowań niepożądanych, 

3. generalizacja efektów terapii. 

Ad 1. Pierwszym zadaniem terapeuty jest rozwijanie jak największej liczby za-

chowań adaptacyjnych, społecznie akceptowalnych, które rozwiną niezależność 

dziecka i umożliwią poprawne funkcjonowanie w środowisku. Aby to osiągnąć po-

trzebne jest ustalenie reguł postępowania. Pierwsza w terapii behawioralnej jest re-

guła rozbijania złożonych zachowań na kolejne etapy nazwana zasadą małych kro-

ków. Na kolejnych sesjach dostosowanych do możliwości dziecka (czas trwania sesji, 

rodzaj stosowanych wzmocnień), jego stylu uczenia się. Terapeuci w odpowiedni 

sposób wydają polecenia. Są one krótkie i konkretne. W miarę realizowania progra-

mu wzrasta trudność wydawanych poleceń. Są one coraz bardziej zbliżone do natu-

ralnego języka, jakim się posługujemy w życiu codziennym. 

 Po każdej reakcji dziecka następuje konsekwencja – wzmocnienie, która de-

cyduje o ponownym pojawieniu się reakcji. U dzieci autystycznych należy stosować 

jak najwięcej wzmocnień pozytywnych, ponieważ negatywne także wywołują utrwa-

lanie zachowań niepożądanych. Bardzo ważne jest ustalenie zasad podawania 

wzmocnień. Nagrody podajemy w małych ilościach i zaraz po wystąpieniu pożąda-

nego zachowania .Wzmocnienia powinny być dostosowane indywidualnie dla każde-

go dziecka. W miarę postępu należy odchodzić od wzmocnień biologicznych ku spo-

łecznym. W terapii chodzi przede wszystkim o to, żeby dziecko miało jak najmniej 
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okazji do niepowodzeń, dlatego przy nowych zadaniach stosowany jest system pod-

powiedzi. Należy przy tym bacznie obserwować, żeby dziecko nie uzależniło się od 

podpowiedzi. Sesje podczas których dziecko nabywa poszczególną umiejętność jest 

wiele, do momentu kiedy dziecko samodzielnie, bez podpowiedzi terapeuty nabędzie 

daną umiejętność będzie ją potrafiło wykorzystać w życiu.  

W kolejnych etapach zwiększana jest stopień trudności zadań, za które dziecko 

otrzyma nagrodę. 

 Bardzo ważnym jest przygotowanie otoczenia. Na początku musi to być od-

dzielne pomieszczenie w którym nie ma zbyt wielu bodźców rozpraszających. W za-

sadzie powinny być tylko te przedmioty, które są niezbędne do zajęć. 

Ad 2. W trakcie pracy z dzieckiem, kiedy pojawiają się zachowania niepożą-

dane, należy je eliminować. W terapii behawioralnej do procedur, które mają na celu 

eliminowanie takich zachowań należą: 

 wygaszanie sprawcze – kiedy wzmocnienie przestaje następować po reakcji 

zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia reak-

cji, 

 wygaszanie zachowań reaktywnych – następuje po prezentacji bodźca warun-

kowego – bez jednoczesnej prezentacji bodźca bezwarunkowego, w efekcie 

bodziec warunkowy przestaje wywoływać reakcję, 

 kara pozytywna – konsekwencją jest pojawienie się bodźca awersyjnego, 

 kara negatywna – wycofanie wzmocnienia, 

 wzmocnienie negatywne – usunięcie, lub zaprzestanie warunkowego bodźca 

awersyjnego w momencie pojawienia się zachowania pożądanego w celu 

zwiększenia częstości tego zachowania, 

 wzmacnianie zachowań alternatywnych i sprzecznych – zwiększenie siły za-

chowań bardziej pożądanych. 

W Polsce wprowadzono pewne modyfikacje w tej terapii. Nie stosuje się: 

-  kar pozytywnych (np. kary fizyczne), bo one wzmacniają zachowania niepożądane, 

-  umieszczania dziecka w pomieszczeniu z dala od atrakcyjnych form aktywności. 

Ad.3 Aby zrealizować cel terapii, nabyte umiejętności w ostatnim etapie pracy  

są  ćwiczone i wzmacniane w naturalnych, codziennych sytuacjach życiowych. Wy-

uczone wcześniej umiejętności na nowo przepracowywane są w nowych dla dziecka 

miejscach, z nowymi osobami i w innym czasie.  



 17 

 Prawidłowy rozwój powinien przebiegać zgodnie z zasadą stopniowania trud-

ności, od pojedynczych umiejętności do złożonych i skomplikowanych zachowań, 

które są typowe dla naturalnych warunków i odpowiednie do wieku dziecka. (Budziń-

ska, Kubach 2001) 

 W Polsce terapia prowadzona metodą O.I. Lovaasa została rozpoczęta w 

1995 roku Gdańsku w Ośrodku dla Dzieci Autystycznych. W 1999 roku rozgorzała 

dyskusja nad metodami awersyjnymi stosowanymi w terapii. Uznano, że są to meto-

dy stosujące przemoc wobec dziecka. Problem został zasygnalizowany przez Grupę 

„Przeciwko Przemocy w Terapii Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami”. 

 

2.1.2 Terapia holdingu – metoda wymuszonego kontaktu 

 Metoda oparta jest na  bliskim, fizycznym kontakcie z matką, a kontakt ten w 

przypadku dzieci autystycznych jest wymuszony. Matka siłą pokonuje opór dziecka. 

 W czasie całej sesji dziecko jest trzymane przez matkę na kolanach, twarzą w 

twarz. Ważne jest żeby przez cały czas sesji pamiętać o zachowaniu ścisłego kon-

taktu fizycznego  i wzrokowego. Matka może podtrzymać ręce dziecka kiedy będzie 

chciało się wyrwać, albo ją uderzyć. W sesji może brać udział ojciec lub inna osoba 

bliska, która obejmując matkę dostarcza istotnego wsparcia.  Terapeuta zachęca 

matkę do wyrażania swoich uczuć, ekspresji, gwałtownych emocji wyrażanych krzy-

kiem, płaczem, podniesionym głosem.  

 Na początku matka przyjmuje pozycję w której będzie najbliżej dziecka. Musi 

panować nad aktywnością ruchową dziecka. Niektóre dzieci szybko nawiązują kon-

takt, ale na ogół starają się koncentrować uwagę na czymś innym i nie chcą patrzeć 

na matkę. Nalegania matki, aby dziecko utrzymało kontakt fizyczny i wzrokowy budzi 

duży opór u dziecka i ten kontakt wyraźnie odrzuca. Odrzucenie przejawia się pró-

bami ucieczki przed obejmowaniem poprzez kopanie, plucie, płacz, uderzanie głową, 

którym mogą towarzyszyć nawet zanieczyszczenia. Na tym etapie matka i dziecko 

wyrażają swoje żale, pretensje, niepokoje. Po zakończonej walce dochodzi do relak-

sacji  i pełnego kontaktu. Ważnym na tym etapie jest wzajemnie dotykanie, pieszczo-

ty, dialog, głaskanie, zachęcanie do naśladownictwa.  

Warunkiem do powodzenia terapii jest niedopuszczenie do przerwania kontaktu w 

czasie sesji i doprowadzenie dziecka do pełnego odprężenia. Powinno się prowadzić 

co najmniej jedną sesję dziennie. W czasie terapii dochodzi u dziecka do zreduko-

wania wysokiego poziomu lęku. 
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 Terapia holdingu jest trudna psychicznie i fizycznie dla większości matek dzie-

ci autystycznych. Sesje takie prowadzone są zazwyczaj w domu dziecka, w warun-

kach, które dają największy komfort psychiczny dziecku i matce. Terapia taka może 

trwać nawet kilka lat. Wiele matek rezygnuje z tej terapii, nie wytrzymują napięcia 

emocjonalnego. (Jaklewicz 1993) 

 

2.1.3 Terapia niedyrektywna 

 Zasady niedyrektywnej terapii zabawowej zostały oparte na Rogersa koncepcji 

terapii niedyrektywnej. Rogers podkreślał u nauczyciela postawę akceptacji, zaufa-

nia, nagradzania, jako wyraz poszanowania wychowanka, jego uczuć i opinii.  

Opierając się na tych założeniach sformułowane zostały zasady pracy z dzieckiem: 

1. Ustanowienie porozumienia, wytworzenie ciepłych, przyjacielskich stosunków 

dziecka z terapeutą. 

2. Całkowita akceptacja dziecka – takiego jaki ono jest. 

3. Wytworzenie atmosfery swobody, zapewnieni dziecku możliwości pełnego wy-

rażania swoich uczuć. 

4. Rozpoznawanie i odzwierciedlanie uczuć dziecka przez terapeutę. 

5. Szanowanie dziecka. Terapeuta traktuje dziecko jako zdolne do rozwiązywa-

nia własnych problemów i za to odpowiedzialne. 

6. Dziecko kieruje przebiegiem spotkań. 

7. Terapeuta nie przyspiesza terapii 

8. Przypisywanie dużego znaczenie do określonych ograniczeń (dziecku nie 

wolno niczego niszczyć, atakować innych osób, terapeuta nie może narażać 

dziecka na niebezpieczeństwo) 

W terapii niedyrektywnej ważną rolę odgrywa „podążanie za dzieckiem”. Terapeuta 

przyjmuje propozycję zabawy ze strony  dziecka, naśladuje jego zachowanie oraz 

akceptuje fakt, że dziecko może odrzucić proponowane przez niego formy aktywno-

ści. Głównym celem jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Terapeuta jest partnerem 

dziecka, który chce się włączyć w świat przeżyć dziecka, poprzez przyjęcie postawy 

ucznia, nie nauczyciela. 

W Polsce zasady terapii niedyrektywnej w pracy z dziećmi autystycznymi 

wprowadziła Olechnowicz. Jej zdaniem dziecko na początku terapii może być prze-

stymulowane. Zbyt duża ilość bodźców, która dociera do dziecka może spowodować 

wycofanie się jego z kontaktów, a nawet zdecydowane odcięcie się. Szczególną rolę 
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w początkowym etapie terapii powinno odgrywać „podążanie za dzieckiem”, przez 

naśladowanie jego zachowań. 

 Terapeuci relacjonują, iż często pierwsze nawiązanie kontaktu wzrokowego, 

poczucie bycia zauważonym przez  dziecko autystyczne następuje w sytuacji naśla-

dowania zachowań dziecka. Inicjując coraz to nowe formy aktywności dziecka, tera-

peuta musi uważać, żeby nie zerwał bezsłownego dialogu, który się między nimi na-

wiązał. Dzieci autystyczne bawiąc się w swoisty sposób z terapeutą są zazwyczaj 

bardzo zadowolone i okazują swoje emocje. Dużą rolę ten rodzaj terapii odgrywa w 

obniżaniu poziomu lęku, dzięki temu, że środowisko staje dla dziecka znajome, 

przewidywalne i łatwe do kontrolowania. Bo to właśnie dziecko wybiera formę zaba-

wy, a nie jest ona narzucana z zewnątrz. ( Bobkowicz - Lewartowska 2000) 

 

2.2. Formy pomocy pedagogicznej 

 

2.2.1 Metoda Dobrego Startu 

 Głównym celem tej metody jest usprawnianie i harmonizowanie współdziałania 

motoryki i psychiki poprzez korekcję i kompensację zaburzonych zmysłów. W meto-

dzie tej są usprawniane funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo – kinestetyczno – 

ruchowe oraz wzrasta ich integracja. Początkowo metoda dobrego startu stosowana 

była w pracy z dziećmi w normie intelektualnej. W ostatnich latach Bogdanowicz 

zmodyfikowała tę metodę dostosowując ją do pracy z dziećmi upośledzonymi umy-

słowo i autystycznymi. 

Zajęcia w metodzie przebiegają wg określonego schematu: 

1. Zajęcia wprowadzające 

2. Zajęcia właściwe 

3. Zajęcia końcowe 

Zasadniczą częścią są ćwiczenie właściwe, w których wyróżnione są: 

a) ćwiczenia ruchowe 

b) ćwiczenia ruchowo – słuchowe 

c) ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe 

Celem ćwiczeń wprowadzających jest budowanie poczucia tożsamości przez pozna-

wanie swojego imienia i części ciała. Skoncentrowano się na nawiązywaniu kontak-

tów z innymi. Zawsze zajęcia zaczynają się od piosenki „Witaj (imię)”, której towarzy-

szyły proste gesty ilustrujące jej treść. Podaje się sobie ręce i wypowiada w formie 
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sylab „dzień-do-bry” wraz z rytmicznym ruchem rąk. Ważnym elementem jest „wita-

nie” różnych części. Dzieci dotykają te części ciała, które w danej chwili nazywają. 

Dzięki temu dziecko ma świadomość swojego ciała i poczucie tożsamości. 

W dalszych etapach zajęć dzieci zapoznają się z piosenką, która będzie motywem 

dalszych ćwiczeń oraz materiałami, które stanowią ilustrację piosenki. Dołączony do 

piosenki wzór graficzny nawiązuje również do jej treści.  

 W ćwiczeniach ruchowych wykorzystuje się metodę ruchu rozwijającego We-

roniki Sherborne, a z metody ćwiczenia „z”, „przeciwko” i „razem”. 

Podczas ćwiczeń ruchowo – słuchowych dzieci nakłania się do rytmicznego 

uderzania dłońmi w woreczek. Początkowo dziecko wykonuje ruchy bierne (pomaga 

w tym osoba dorosła) wystukując rytm piosenki. Można też woreczki podrzucać, 

wrzucać do kosza i rzucać między sobą. 

Najtrudniejszą częścią zajęć są ćwiczenie ruchowo – słuchowo –wzrokowe. 

Dzieci zapoznawane są ze wzorem, który jest przedstawiony za pomocą różnych 

materiałów, a następnie przy śpiewie piosenki wodzą palcem po wzorze. Następnie 

dzieci autystyczne odtwarzają wzór, który wcześniej dotykały na tackach wysypanych 

kaszą. Nagrodą za wykonanie wzoru jest swobodna zabawa z kaszą. Następnie 

dzieci rysują wzór kredą na tabliczkach, ołówkiem, kredkami. 

Końcowe zajęcia polegają na prezentowaniu prac, które były w czasie zajęć 

chwalono i nagradzano brawami (dzieci należy często chwalić w trakcie zajęć). 

Sprzyja to utrwalaniu u dziecka poczucia własnej tożsamości i sprawstwa. (Bobko-

wicz – Lewartowska 2000). 

 

2.2.2. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę We-

ronikę Sherborne. Głównym założeniem metody jest posługiwanie się ruchem, jako 

narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń 

rozwojowych. Metoda Sherborne opracowana została przede wszystkim z myślą o 

dzieciach upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym i z zaburzeniami w rozwoju. 

Dla tej grupy dzieci charakterystyczne jest: 

1. Brak reakcji na bodźce zewnętrzne. Z bardzo dużą wytrwałością trzeba  

przekazywać dziecku podstawowe informacje (np. dotykowe), aby dziecko zaczęło 

reagować na otoczenie. 

2. Unikanie kontaktu. Dzieci autystyczne nie nawiązują kontaktu wzrokowego,  
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uciekają od ludzi, a jednocześnie tego kontaktu pragną. Lęk przed kontaktem fizycz-

nym może być zmniejszony dzięki najprostszym zabawom: huśtanie, podskakiwanie, 

ciągnięcie za ręce po podłodze. Ćwiczenie te powinny być początkowo wykonywane 

bez kontaktu wzrokowego lub z zabawką, zanim dziecko zacznie ćwiczyć z dorosłym. 

3. Nawiązywanie przez dziecko kontaktu ma miejsce tylko wtedy, gdy ono jest  

stroną dominującą. Taki stan należy początkowo podtrzymać, a później starać się 

zmieniać 

4. Nie podejmowanie aktywnej roli w zabawie, aby nie zmieniać pozycji, w której  

dziecko czuje się bezpiecznie. 

Metoda Ruchu Rozwijającego ma za zadanie rozwijanie przez ruch: 

a) świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, 

b) świadomości przestrzeni i działania w niej, 

c) dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego 

kontaktu. 

Grupy ćwiczeń wspomagające rozwój dziecka: 

I Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała (np. czołganie, wykonywanie 

ruchów podczas leżenia, siedzenia) 

II Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w kon-

takcie (np. „tunel”) 

III Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą 

- ćwiczenia „z” w parach (przeciąganie, kołysanie się z partnerem w różnorodny spo-

sób) 

- ćwiczenia „przeciwko” (np. „paczka” – dziecko zwija się w kłębek, a drugie dziecko 

stara się je rozwinąć) 

- ćwiczenia „razem” (obaj partnerzy są aktywni)  

 

2.2.3 Metoda Marii Montessori  

 Maria Montessori stworzyła system wychowawczy zwany metodą monteso-

riańską. Celem tej metody było przygotowanie dziecka do swobodnego i samodziel-

nego życia.  Dziecko od początku swego życia kształtuje siebie poprzez kontakt ze 

środowiskiem, rejestruje w podświadomości wszystkie informacje, które stanowią 

zaczątek intelektualnych predyspozycji. Dziecko nastawione jest na odbiór różnych 

bodźców i łatwo opanowuje różne umiejętności. Dla rozwoju dziecka niezmiernie 
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ważne jest zorganizowane środowisko społeczne i naturalne. Dziecko powinno mieć 

swobodę w wyborach, wolność, porządek i kontakt z naturą. 

 Montessori wyróżniła cztery kategorie materiału dydaktycznego na którym na-

uczyciel pracuje z dzieckiem: 

1. materiał niezbędny do ćwiczeń życia praktycznego, związanych z troską o 

środowisko, o samego siebie, ćwiczeń związanych z pracami domowymi, 

2. materiał sensoryczny, służący wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz 

pobudzaniu aktywności umysłowej, 

3. materiał służący edukacji językowej, matematycznej, tzw. edukacji kosmicznej, 

4. materiał artystyczny zawiązany z ekspresją dziecka. 

Wszystkie cztery kategorie materiału dydaktycznego można wykorzystać w pracy z 

dzieckiem autystycznym. 

 Ćwiczenia przygotowujące do życia społecznego – działania dotyczące czyn-

ności samoobsługowych np. nauka zawiązywania i zapinania na ramkach, przelewa-

nie wody ( rozwija koordynację wzrokowo – ruchową), składanie serwet, wycieranie 

stolika, dbanie o estetykę otoczenia ( odstawianie i przystawianie krzeseł, odkładanie 

przedmiotów na swoje miejsce, przestrzeganie form grzecznościowych, proponowa-

nie poczęstunku, wskazywanie miejsca. 

 Rozwijanie percepcji zmysłowej przez wykorzystanie materiałów dydaktycz-

nych: 

- puszki szmerowe, dzwonki, pudełka akustyczne – do kształcenia zmysłu słuchu) 

- tabliczki baryczne – do kształcenia zmysłu równowagi (pojecie lekkie – ciężkie) 

- tabliczki dotykowe, pudełka z materiałami o różnej fakturze – do kształcenia zmysłu 

dotyku 

- butelki zapachowe i woreczki zapachowe – do kształcenia zmysłu węchu 

- barwne tabliczki – do rozwijania percepcji wzrokowej 

- różowa wieża, brązowe schody, cylindry do osadzania; figury geometryczne – do 

nauki rozpoznawania wymiarów. 

 Z niektórymi dziećmi autystycznymi można jeszcze pracować na materiale 

językowym – wprowadzanie liter, czytanie i pisania. 

 Stosując w pracy z dziećmi autystycznymi elementy metody Montessori należy 

podążać za naturalnymi skłonnościami, zainteresowaniami dziecka. Ważne jest, aby 

wszelkie działania wykonywać systematycznie i stosując zasadę stopniowania trud-

ności. 
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2.2.4 Metoda Ułatwionej Komunikacji  

 W metodzie tej wykorzystuje się dodatkowe pomoce w postaci maszyn do pi-

sania, komputerów i środków audiowizualnych. Dzięki wykorzystaniu tej metody 

wśród osób dotkniętych autyzmem można zorientować się , że mają one dość wysoki 

poziom świadomości charakteryzujących ich zaburzenia i pragną znaleźć przyjaciół. 

 Zaletą Metody Ułatwionego Kontaktu jest to, że osoby pozwalają osobie, która 

ma trudności w porozumiewaniu się uwolnić od głośnego formułowania wypowiedzi. 

Wypowiedź pisemna jest dostępna przede wszystkim tej osobie do której jest kiero-

wana i charakteryzuje się pewną intymnością.  

 Do tej metody należy dziecko wcześniej przygotować, bo może stanowić trud-

ność wybór odpowiednich klawiszy i ich naciskanie w takiej kolejności, żeby powstał 

wyraz. Ważnym, już w okresie przedszkolnym jest prowadzenie ćwiczeń rozwijają-

cych zdolność kojarzenia i przekształcania informacji. Wstępną próbą zapoznania 

dziecka z materiałem językowym jest zabawa z literami umieszczonymi na każdej 

ścianie, układanie z nich prostych słów i wyszukiwanie głosek na polecenie osoby 

towarzyszącej. 

 W metodzie Ułatwionej Komunikacji ważnymi elementami są: 

- dostarczenie fizycznej pomocy w celu ułatwienia wykonania ruchu palcem lub 

całą ręką i wyboru odpowiedniej litery na klawiaturze. Jest to zarazem wspo-

maganie fizyczne i emocjonalne, 

-  podtrzymanie koncentracji uwagi dziecka i likwidowanie rozmaitych form za-

chowań autostymulacyjnych 

- przy występowaniu wypowiedzi echolalicznych osoba wspomagająca powinna 

starać się nakłonić dziecko do wyrażania swych myśli przez pisanie. 

W szkole metoda ta pozwala integrować autystycznych uczniów z ich zdrowymi 

rówieśnikami. Dzięki tej metodzie i indywidualnym programom nauczania dzieci 

autystyczne w większym stopniu będą mogły opanować umiejętności szkolne. 

(Gałkowski 1995)  
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Rozdział 3. Efektywność oddziaływań psychologicznych i pedago-

gicznych 

 

3.1 Stan aktualny dziecka 

 

3.1.1. Rozwój społeczno - emocjonalny 

W rodzinie – Piotr bardzo się zmienił. Nawiązał kontakt emocjonalny z rodzicami i 

starszą siostrą. Lubi się przytulać , coraz częściej okazuje czułość. Śmieje się bardzo 

serdecznie i to u chłopca jest nowością. Nie buntuje się i cieszy, kiedy do domu przy-

chodzą goście. Potrafi określić swoje pragnienia i wymóc ich realizację. Coraz czę-

ściej zdarza się, że chłopiec potrafi na drodze perswazji zrezygnować ze swoich pra-

gnień na rzecz swojej siostry. 

Z dorosłymi -  Piotr akceptuje siostry i panie z którymi ma kontakt w przedszkolu. W 

tym roku szkolnym nastąpiła w grupie zmiana siostry wychowawczyni. Chłopiec w 

pełni zaakceptował nową siostrę i wyraźnie o tym mówi. Tęskni, kiedy siostry nie ma i 

często się o nią dopytuje. W tym roku szkolnym dzieci z  przedszkola biorą udział  w 

zajęciach integracyjnych z dziećmi z miejskiego przedszkola. Piotr bardzo się cieszy 

z tych spotkań, ale do „obcych” pań podchodzi z dużą rezerwą. Raczej toleruje je niż 

akceptuje. W  przedszkolu ma swoją ulubioną panią, z którą lubi się bawić i do niej 

przytulać. W czasie wspólnych wycieczek zawsze wybiera tę właśnie panią jako 

opiekunkę. Ma duży szacunek dla siostry dyrektor, czasami się jej wstydzi, ale też 

lubi się przytulić. Lubi też często przytulać się  do dorosłych. Często jest niecierpliwy 

jak czegoś oczekuje. 

Z dziećmi-  Piotruś lubi gdy przychodzi do przedszkola i są wszystkie dzieci. Chętnie 

przebywa w grupie. Coraz częściej dołącza się do wspólnych zabaw i zajęć. Niejed-

nokrotnie potrzebuje zachęty ze strony wychowawczyni, najpierw podgląda, co robią 

dzieci, ale w końcu wykonuje wiele poleceń razem ze wszystkimi. 

Ma jednak dni gdy jest niecierpliwy, drażliwy, nerwowy gdy coś nie jest po jego myśli. 

Swoje emocje okazuje krzywdząc dzieci, szczególnie słabsze dziewczynki. Są to za-

chowania nieczęste, ale jednak powtarzające się. Są reakcją na  zakaz wykonania 

czynności którą Piotr sobie wymyślił. Z drugiej strony jest bardzo wrażliwy i nie lubi 

gdy ktoś płacze. 
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W zabawie z dziećmi spoza swojej grupy przedszkolnej jest mnie otwarty. Lubi cho-

dzić do innego przedszkola, ale raczej obserwuje wtedy inne dzieci i rzadko bierze 

udział we wspólnych zabawach i zajęciach. Każde wyjście bardzo przeżywa. Ostat-

nio bardzo nas zadziwił. Na balu integracyjnym sam zdecydował się na udział w kon-

kursie i go wygrał. 

Pierwszy raz przed dwoma tygodniami wykonał pracę z dziećmi z innego przedszko-

la na konkurs. Namalował bardzo starannie farbami drzewo, chmury i słońce. Była to 

praca zbiorowa na dużym arkuszu brystolu.  

Piotr bardzo przezywał wspólny występ na deskach Lubuskiego Teatru. Na scenie 

był bardzo grzeczny, pomimo tego, że na próbach nie chciał brać udziału w przed-

stawieniu.  

Piotr coraz częściej opowiada o tym co robi lub co robią inne dzieci. Często się 

uśmiecha. Potrafi uważniej słuchać i wykonywać polecenia. 

 

3.1.2.  Aktywność zabawowa 

Piotr jak każde dziecko bardzo lubi się bawić. Robi to najczęściej sam, chociaż moż-

na już zaobserwować, że zaczyna się włączać do zabaw z innymi dziećmi. Lubi wy-

grywać. Ostatnio ma bardzo zróżnicowaną tematykę zabaw: bawi się w kucharza, 

mechanika. Do swoich zabaw nie dopuszcza dzieci. Bawi się także lalkami. Ostatnio 

często układa się i udaje, że jest chory i nie umie chodzić. W takiej zabawie czasami 

pozwoli innemu dziecku „zbadać się”. (Piotruś w ostatnim czasie narzeka na ból 

nóg.) 

Lubi oglądać Teletubisie i za każdym razem robi to, co one znajdując sobie „materiał 

zastępczy” np. muruje używając klocków, kałuże robi z krążków. Korzysta z tego co 

ma „pod ręką”. Często jest „prowodyrem” zabaw. 

W domu – jak wynika z rozmowy z matką – zabawy Piotra są bardziej urozmaicone. 

Dużo czynności z życia codziennego wykonuje razem z matką i zabawy chłopca są 

związane z życiem codziennym. Ze względu na łamliwość kości niewskazana dla 

dziecka jest jazda rowerem, ale może jeździć pojazdami czterokołowymi. Piotr w pre-

zencie dostał traktor – zabawkę, którą może jeździć po podwórku. Chłopiec bardzo 

dba o swój pojazd. Razem z ojcem starannie go myje („bo traktor musi być czysty”), 

po skończonej zabawie wstawia do garażu. Ostatnio wymyślił, że do tego, aby móc 

jeździć potrzebne jest paliwo. Przywiązał wiadro do zabawki i „tankuje paliwo”. Potrafi 
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się bawić w „gospodarza”. Do każdej pracy zmienia obuwie. Piotr lubi też bawić się w 

kucharza, bo często towarzyszy matce przy tej czynności.  

Chłopiec chętnie bawi się ze swoją starszą siostrą, baraszkuje, a nawet jest o nią 

zazdrosny, co wyraziście demonstruje.   

 

3.1.3 Sprawność ruchowa 

Sprawność ruchowa Piotra wymaga jeszcze dużej pracy, choć widać postępy.  Zde-

cydowanie lepiej wykonuje skoki (na bardzo małych wysokościach). Potrafi już ugi-

nać nogi. Ostatnio Piotr zaczął korzystać z ćwiczeń rehabilitacyjnych i bardzo je po-

lubił. Ćwiczy chętnie i dokładnie. Sprawność ruchowa jest u chłopca znacznie ograni-

czona, przez niepełnosprawność fizyczną. Porusza się ociężale, co w pewnym stop-

niu jest spowodowane nadwagą i początkiem krzywicy.  

Od niedawna chłopiec zaczął uczęszczać na hipoterapię. Długo bał zbliżyć się do 

koni, chociaż wyraźnie było widać, że bardzo tego pragnie. W końcu przełamał opór i 

teraz jest to Piotra ulubione zajęcie. Czeka na sobotę, bo w tym dniu razem z siostrą 

jedzie do stadniny. Dość trudno jest chłopcu wytłumaczyć, że już koniec zajęć. 

 

3.1.4 Sprawność manualna 

Piotr bardzo lubi malować farbami i wyklejać. Nie lubi rysować kredkami. Gdy maluje 

na dowolny temat, robi to po swojemu, ale później dokładnie tłumaczy co namalował. 

Piotr prace wykonuje w tym samym czasie co inne dzieci. W pracy jest samodzielny i 

dokładny. Kiedy jest nieobecny i nie ma jego pracy na wystawie to ją wykonuje. 

Bardzo ładnie wykonuje szlaczki literopodobne. Prosi o prowadzenie ręki przy pierw-

szych próbach pisania. Długopis trzyma niepoprawnie, wysoko i sztywno. Nie pozwa-

la jednak, aby to skorygować. Lubi rysować po śladzie. Chłpopiec ma duży kłopot w 

posługiwaniu się nożyczkami. Trzyma je niepoprawnie i  nie pozwala tego zmienić. 

 

3.1.5 Rozwój umysłowy 

Pamięć Bez trudu zapamiętuje miejsca położenia przedmiotów, kształty liter i liczb. 

Pamięta pory roku, miesiące. Ze szczegółami zapamiętuje ważne dla niego wyda-

rzenia. Zaczyna uczyć się piosenek razem z dziećmi 

Spostrzeganie: Rozróżnia podstawowe kolory. Dostrzega różnice i podobieństwa w 

układankach. Dobiera poprawnie pary. Rozpoznaje litery i cyfry. Czyta proste wyrazy. 

Dostrzega zmiany w otoczeniu. . Posługuje się dobrze komputerem na swój wiek. 
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Świetnie bawi się przy komputerowych grach dydaktycznych: „komputerowa gratka” 

oraz ćwiczenia pisania i czytania. 

Myślenie: Rozumie przekazywane wiadomości i polecenia. Bardzo lubi zajęcia z za-

kresu pojęć matematycznych. Bezbłędnie liczy do tysiąca (dodaje i odejmuje). Do-

strzega przyczynę i skutek zdarzeń. 

Mowa: Piotruś zaczął bardzo ładnie mówić. Zasób słownictwa ciągle się powiększa.  

Zasadniczo mówi prostymi zdaniami. W ostatnich miesiącach coraz częściej chłopiec 

układa zadania złożone, choć nie zawsze są to zdania poprawne gramatycznie. Lubi 

opowiadać o tym co robi. 

Samoobsługa: Piotr potrafi samodzielnie się najeść. Zaczął używać sztućców (nóż, 

widelec). Czasami jeszcze zdarza się mu wypić zupę z talerza.  Minimalnie zwiększy-

ła się samodzielność Piotra w ubieraniu. Woli jak ubiera go ktoś drugi. Samodzielnie 

wykonuje tę czynność jeżeli bardzo mu zależy na tym, żeby zrealizować swoje plany 

(np. w przedszkolu wyjść na spacer) 

Samodzielnie potrafi korzystać z toalety i łazienki. 

 

3.2 Proponowana dalsza terapia 

 W życiu Piotra nastąpiło już bardzo wiele zmian. Chłopiec jest coraz bardziej 

otwarty, wesoły. Pracując z nim łatwo dostrzec jak, z każdym dniem nabiera nowych 

umiejętności. Intensywna praca matki i przedszkola przynosi pożądane efekty. 

 Chłopiec wymaga jeszcze dużo pomocy, aby prawidłowo się rozwijał. Pomocą 

powinny być objęte obszary: mowa, zainteresowania, percepcja, motoryka, inteligen-

cja, sfera emocjonalna i społeczna.  

Największe deficyty u Piotra występują w sferze emocjonalnej i społecznej. 

Rodzice w pracy z dzieckiem stosowali elementy zasad terapii niedyrektywnej. Od 

początku zaakceptowali dziecko i starali się stworzyć atmosferę swobody i ciepła. 

Matka starała się w zabawach starała się włączyć w świat syna. Brakło w tej terapii 

ograniczeń. Dziecko nie znało zakazów i teraz każdą rzecz stara się wymusić. 

Szczególną uwagę w dalszej pracy zwrócić na to czego dziecku wolno, a czego nie. 

Należy nadal pozwalać na wybór formy zabawy, ale starać się zawierać z dzieckiem 

kontrakt.  

Ważne jest rozwijanie w Piotrze zachowań społecznie akceptowalnych, a eli-

minowanie niepożądanych. Należy ograniczyć system wzmocnień biologicznych.  

Piotr bardzo niechętnie przeprasza, kiedy zrobi komuś krzywdę, chyba, ze bardzo 
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jemu zależy na osiągnięci celu, który sam sobie wyznaczył. Zdecydowanie należy 

popracować z Piotrem i rodzicami nad systemem kar i nagród. 

Chłopiec jest bardzo mało sprawny manualnie, wykonuje wszystkie prace i 

stara się to robić bardzo dokładnie, ale widać, że sprawia to mu wiele trudności. War-

to by się zastanowić metodami, które pomogą usprawnić manualnie dziecko. W pra-

cy z chłopcem należy wykorzystać elementy metody Montessori, które pomogą roz-

wijać czynności samoobsługowe, formy grzecznościowe i przy stosowaniu materia-

łów dydaktycznych sprawność manualną. 

Metodą Dobrego Startu pomoże w zbliżeniu się do grupy. Chłopiec ma dobrą 

orientację w przestrzeni, zna strony swojego ciała, ale często nie potrafi łączyć tego 

co słyszy, z tym co widzi i z ruchem. Lubi tańczyć, ale robi to bardzo niezgrabnie, 

chociaż stara się naśladować dorosłych lub inne dzieci. 

Jeszcze się zdarza, że Piotr nie potrafi w grupie rówieśniczej dzielić się swoją 

przestrzenią. Na teren innego dziecka wchodzi nie proszony o to, natomiast swojego 

broni. Nie potrafi też współpracować z drugim dzieckiem. W dalszej pracy należy 

zwrócić uwagę na te deficyty i szczególnie w przedszkolu starać się organizować tak 

zabawy i zajęcia, żeby Piotr miał szansę współpracy z innym dzieckiem.  

U chłopca widać wyraźne opory przed pisaniem. Czyta i liczy chętnie, niechęt-

nie pisze. Może to być spowodowane małą sprawnością manualną. Lubi i potrafi pra-

cować z komputerem. Warto zachęcać Piotra, żeby zaczął pisać wyrazy i zdania. 

Może w ten sposób łatwiej będzie do niego dotrzeć. 
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Zakończenie 

 

 Przystępując do napisania pracy postawiłam sobie pytanie: Na ile Piotr rozwi-

nął się przebywając w placówce z rówieśnikami. W trakcie pisania dokładnie jeszcze 

raz przejrzałam całą dokumentację związaną z Piotrem, jego leczeniem i trauma-

tycznymi przeżyciami prawie od pierwszych chwil życia. Wnioski nasuwają się same. 

To dziecko wiele wycierpiało w życiu i dzięki swojej bardzo kochanej i z uporem dą-

żącej do celu mamie, chłopiec osiągnął bardzo wiele. Przedszkole było dla Piotra 

miejscem konfrontacji z rówieśnikami i myślę, że to spotkanie dało dziecku wiele no-

wych doświadczeń. Piotr wśród rówieśników jest pogodny i radosny. Coraz mniej robi 

krzywdy dzieciom młodszym i słabszym. Częściej zdarza się, że okazuje współczu-

cie, kiedy widzi, że któreś dziecko jest smutne. 

 Spotkania z mamą dziecka upewniły mnie, że nawet najlepiej przygotowana 

placówka, nie jest w stanie zrobić więcej dla dziecka, niż kochająca mama. Jestem 

pełna podziwu dla pracy, poświęcenia i cierpliwości tej młodej kobiety. 

Aby Piotr w życiu dorosłym mógł samodzielnie funkcjonować, podejmować 

decyzje i ponosić za nie konsekwencje potrzeba jeszcze dużo pracy i wysiłku, ale 

wierzę, że podjęty przez rodzinę trud zaowocuje. 

W pracy starałam się pokazać Piotra takiego jaki trafił do przedszkola i jaki jest 

dziś po dwuletnim  pobycie. Od pierwszego dnia chłopiec został zaakceptowany 

przez wychowawczynię i sam tez zaakceptował nową opiekunkę. Myślę, że warto, 

aby powstawały placówki kształcenia specjalnego, żeby dzieci nauczyły się wchodzić 

w role społeczne, które w życiu będą pełniły. 
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