
Do użytku wewnętrznego. 

Drodzy Rodzice, 

Nasz szkolny zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotował skrypt 

”Porozmawiajmy o…”, w którym przedstawiliśmy informacje pomocne w rozmowach z 

Waszymi Dziećmi.  

W materiale opisane są interpretacje różnych zachowań, które wydarzają się w życiu 

codziennym np.: w szkole, na ulicy, w sklepie.   

Zachęcamy do wspólnej lektury Rodzic-Dziecko (raczej starsze dziecko). 

 

 

„POROZMAWIAJMY O…” 

 

• Krótki wstęp 

 

Każdy z nas ma swoje potrzeby, każdy z nas odbiera świat zmysłami, każdy z nas postrzega 

świat poprzez własne doświadczenia, każdy z nas ma wady i zalety, ma swoje pasje i marzenia.  

Zespół Aspergera, autyzm to nie choroby, to inny wzorzec rozwoju, to  stan, w którym mózg 

takiej osoby, w odmienny sposób przetwarza bodźce i stosownie do tego reaguje na nie, tak 

jak potrafi. 

Spójrz na  osobę z zespołem Aspergera, autyzmem jak na człowieka, który w odmienny, różny 

od typowego sposobu przetwarza informacje, którego rozwój przebiega w inny sposób, nie 

gorszy lecz inny, który inaczej buduje relacje z otoczeniem; który mówiąc, językiem 

informatyki ma inny system operacyjny niż osoby rozwijające się w normatywny, neurotypowy 

sposób, czyli typowy dla większości ludzi. 

 

 

 Osoby w spektrum autyzmu ASD ( osoby z zespołem Aspergera, autyzmem, autyzmem 

atypowym)  w pewnych obszarach,  takich jak komunikacja, relacje społeczne, wyrażanie 

emocji, mogą zachowywać się inaczej.  Przykład: dosyć  często najlepiej czują się, kiedy 

wszystko wokół jest przewidywalne, stałe, natomiast w świecie wszystko  się zmienia. Pomyśl, 

jakim stresem mogą  być zmiany dla osób w spektrum autyzmu.  Wywołują u nich   chaos, 

zagubienie, lęk. Aby sobie  z tym wszystkim poradzić, wypracowują własne sposoby, które nie 

zawsze są zrozumiałe dla otoczenia np. machanie rękami, chodzenie w kółko. Czasem, kiedy 

poziom napięcia jest ogromny i bywa trudny do zniesienia, nie udaje się im zapanować nad 

emocjami, zachowaniem. Wówczas mogą pojawić się  tak zwane trudne zachowania: 

nakrzyczenie na kogoś, wyzwiska lub uderzenie siebie  albo innej osoby. Wiedz , że po takiej 



sytuacji osoba w spektrum autyzmu może mieć ogromne poczucie winy, źle myśleć o sobie. 

Pamiętaj, że takie zachowania nie są objawem złej woli, ale raczej wyrazem bezradności i 

ogromnej frustracji. Nie oceniaj, staraj się zrozumieć. 

 

• Staraj się zrozumieć osobę w spectrum autyzmu (ASD). 

 

Dlaczego nie lubi być dotykana lub odwrotnie uwielbia szturchać się z innymi, obijać 

się o ściany? Zmysł dotyku i czucia często jest  u takiej osoby nadwrażliwy na niektóre 

bodźce, dlatego ich unika, bo dotyk może wywoływać ból np. czasem dotknięcie 

piórkiem może spowodować ból lub dyskomfort porównywalny z tym jakiego 

doświadczamy, gdy ktoś nas uderza lub szczypie. Czasem  może okazać się tak, że, 

osoba w spektrum autyzmu jest niedowrażliwa na niektóre bodźce  i  ich poszukuje, by 

poczuć swoje ciało, by poczuć się bezpiecznie. 

 

Dlaczego nie lubi w-fu? Być może ma nadwrażliwy węch. I zapach spoconego ciała nie 

tylko u siebie , ale i u rówieśników wywołuje mdłości, odruch wymiotny.  Być może jest 

nadwrażliwa słuchowo? Pomyśl, ile odgłosów jest w sali gimnastycznej: uderzające 

stopy o podłogę podczas biegu, sapanie, głośniejsze oddechy, rozmowy, śmiech. To 

wszystko dociera do osoby nadwrażliwej słuchowo z ogromną intensywnością.  

 

Dlaczego rówieśnicy niechętnie wybierają ją na w-f-e do swojej drużyny? Często 

osobom w spektrum autyzmu brakuje płynności i sprawności w ruchach. Niekiedy ma 

problemy  z planowaniem ruchu, z orientacją w przestrzeni, a widząc  swoje trudności 

często sama się wycofuje z  ćwiczeń ruchowych, a kiedy czasem uda się już pokonać 

swoje obawy, okazuje się, że rówieśnicy nie chcą dać jej szansy. I tak koło się zamyka, 

nie chcą z nią grać inni i sama już się poddaje. 

 

Dlaczego czasem jest rozdrażniona po lekcjach? Być może jej słuch jest bardzo 

wyczulony na dźwięki,  na które my zazwyczaj nie reagujemy albo są dla nas obojętne. 

Dla niektórych osób szmery, stukanie długopisem, chrząkanie tworzą taki zgiełk , że 

umysł może być przeciążony,  tak jak pracą w hałasie. Boli głowa, jest się 

rozdrażnionym, organizm jest permanentnie nastawiony na obronę. Dlatego tak łatwo 

wtedy wyprowadzić ją z równowagi i może zareagować w sposób nieadekwatny                        

w naszych oczach. W sytuacji przeciążonej osoby ta reakcja jest jak najbardziej 

naturalna, mówi  podniesionym głosem lub krzyczy. Czasem zatyka tylko sobie uszy. 

Do tego wszystkiego, pamiętaj, że takim stresie  funkcjonuje na co dzień                                               

i czasem naprawdę trudno jest kontrolować wszystko ze spokojem. Stąd irytacja, 

napady złości, agresji, które wydają bez przyczyny. Jednak…czy na pewno bez 

przyczyny? 



 

 

Dlaczego „przeszkadza” na lekcji, wydaje się nie być zainteresowana? Być może 

przekaz słowny, wykład nauczyciela nie  pozwala się skupić na samym słowie. Aby 

zrozumieć jakieś zagadnienie potrzebuje wizualizacji, bo myśli obrazami. Dane 

zagadnienie może być na tyle abstrakcyjne dla umysłu, który myśli obrazami, że  nie 

potrafi zespolić je w jedną całość z poszczególnych elementów. Może ma problemy z 

przetwarzaniem słuchowym i docierają do niej jedynie tylko niektóre dźwięki z całego 

wywodu nauczyciela. Pomyśl jak byś się czuł, gdyby do ciebie docierały tylko strzępki 

słów albo tylko  samogłoski. Czy dla Ciebie taka lekcja byłaby trudna w odbiorze? 

 

Dlaczego nie je obiadów w szkole? Bo może mieć wybiórczość pokarmową, czyli 

akceptuje tylko kilka wybranych smaków, a inne wywołują u niej wstręt. Ale jedzenie 

to nie tylko smak, to też zapach. Nadwrażliwość węchowa + akceptowanie tylko kilku 

potraw sprawia, że osoba w spektrum autyzmu nie jest w stanie znieść nawet zapachu 

jedzenia, którego nie lubi. Wywołuje to u niej odruch wymiotny, ból głowy i szereg 

innych nieprzyjemnych dolegliwość. Trwanie w takim stanie jest trudne, powoduje 

stres i duże napięcie, dlatego taka osoba będzie dążyć do usunięcia tego zapach ze 

swojego otoczenia (np. poprzez otwieranie okien, zamykanie drzwi do klasy, oddalanie 

się od źródła zapachu).  

 

 

Dlaczego ma ograniczone grono znajomych? Relacje emocjonalno-społeczne to bardzo 

skomplikowane więzi, wymagają wielu skomplikowanych umiejętności zarówno 

werbalnych jak i pozawerbalnych,  które dla osoby neurotypowej są intuicyjne. 

Pamiętaj, że osoba w  spektrum autyzmu słabiej rozpoznaje  sygnały społeczne,  

wszelkie niuanse. Mimika, gesty mogą być dla niej słabo dostępne, bo ona z natury 

wykazuje mniejsze zainteresowanie osobami. Dlatego umiejętności społecznych, 

nawiązywania relacji musi się uczyć krok po kroku. Czasem jak elementy puzzli składa 

je w całość. Musi też gromadzić na swoim wewnętrznym  dysku mnóstwo danych, by 

móc je wykorzystać w określonych sytuacjach. Nauka umiejętności społecznych jest  

bardzo wyczerpującym zajęciem, dlatego  osoba w spektrum autyzmu może unikać 

poznawania, angażowania się w nowe znajomości, aby uniknąć przeciążenia albo 

frustracji.    

 

Dlaczego czasem nie śmieje się z żartów, dowcipów? Osoba w spektrum autyzmu myśli 

w sposób konkretny i dosłowny, niekiedy wykazuje sztywny sposób myślenia: wszystko 

albo nic, czarne albo białe. Trudno jest jej zrozumieć wszelką ironię, metaforę, dowcip, 

żart sytuacyjny.  



 

Dlaczego trudno jej  skończyć rozpoczętą czynność, denerwuje się, kiedy ktoś każe jej 

coś skończyć? Przechodzenie od jednej do drugiej aktywności może być trudne, bo 

wiąże się ze zmianą, z sytuacją, którą na nowo trzeba rozpoznać, a to jest 

wyczerpujące, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty społeczne. 

 

Dlaczego czasem denerwuje się, kiedy ja pstrykam długopisem, a jak ona robi to samo 

to jej to nie przeszkadza? Tak, bo nad Twoim pstrykaniem nie ma kontroli, a nad swoim 

ma, poza tym własne pstrykanie chwilowo pozwala zagłuszyć dźwięk, który jest 

nieprzyjemny, bo łatwiej  znieść jest jej ten dźwięk, który sama wytwarza. 

 

Dlaczego czasem zachowuje się niegrzecznie? Istnieją społeczne granice, w których 

każdy z nas powinien się zmieścić. Każdy musi poznawać zasady społeczne                                          

i zachowywać się  w sposób akceptowalny społecznie. Czasem osobom w spektrum 

autyzmu może to przychodzić z trudem, ale nie są z tego zwolnione. 

 

Dlaczego sztywno upiera się przy swojej racji? Prawdopodobnie jest pewna tego, że 

ma rację. Jej myślenie czasem odrzuca wątpliwości, bo one są zbyt wyczerpujące, by je 

zrozumieć, bo wywołują tylko stres i zamęt, a tego każdy chciałby uniknąć. Pamiętaj, 

że osoba w spektrum autyzmu potrzebuje więcej czasu na naukę elastycznego 

myślenia. 

 

 

 

Dlaczego może godzinami opowiadać o fascynującym ją zagadnieniu? Zwróć uwagę, że 

najczęściej te zainteresowania dotyczą przedmiotów, zjawisk, maszyn, nie ludzi. Świat 

przedmiotów łatwiej jest zrozumieć, bo nie jest tak skomplikowany jak świat ludzkich 

zachowań, myśli, emocji. Jest bardziej przewidywalny, więc daje większe poczucie 

bezpieczeństwa. Z czasem niektóre osoby stają się ekspertami w danej dziedzinie, 

czasem specyficzne zainteresowania pozwalają znaleźć dobrą pracę w określonej 

dziedzinie. Poza tym te fascynacje, zainteresowania są źródłem przyjemności dla danej 

osoby, sposobem na odprężenie, na samorozwój. 

 

Dlaczego może  być najlepszym przyjacielem? Jest szczera, nie potrafi udawać, jest 

lojalna. Każdy chciałby mieć tak wiernego przyjaciela. 

 



           

             

• Co  poza zrozumieniem  i akceptacją mogę  jeszcze zrobić? 

           Postaraj się poznać daną osobę, jej zainteresowania, pasje. Bądź uważny na to, co się 
dzieje w otoczeniu, na to, jaki może to mieć wpływ na Ciebie i Twoich kolegów i koleżanki. 

Reaguj zawsze, gdy widzisz, że coś dzieje się z kolegą lub koleżanką np. gdy ktoś jej dokucza, 
wyśmiewa, gdy płacze. Jeśli widzisz, że komuś dzieje się krzywda, działaj, pomoże Ci dorosła 
osoba, nauczyciel w szkole, rodzic w domu. Twój sygnał gotowości do działania jest bardzo 
ważny. 

Zanim ocenisz czyjeś zachowanie, zastanów się, co dana osoba chce przez nie wyrazić, co ją 

spotkało. 

 W niektórych sytuacjach czasem wystarczy tylko być obok, wesprzeć swoją obecnością. 

Czasem trzeba po prostu zostawić  w spokoju. 

                 

• Podsumowanie 

 

Tak jak nie ma dwóch takich samych osób na świecie, tak nie ma też dwóch takich samych osób 
w spektrum autyzmu. Każdy z nas jest inny i ta różnorodność jest darem, który powinniśmy 
przyjąć i cieszyć się jego bogactwem. 

 

                           

  Opracował Zespół PPP 

 

 

W opracowaniu powyższego materiału wykorzystano  następujące źródła: 

Fundacja JiM 

Fundacja Ala klasa 

Fundacja Prodeste 

Temple Gardin Ja widzę to tak. Osobiste spojrzenie na autyzm i zespól Aspergera. 

Temple Gardin Autystyczny mózg 

Joanna Ławicka Nie jestem kosmitą 

Tony Atwood Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik. 

Jennifer Cook O’Toole (Sekretna) księga asperdzieciaka 



 
 

 

 

 

 


