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Poradnik który trzymacie Paostwo w rękach, przedstawia obraz naszego podejścia do 

edukacji i konieczności budowania solidnych fundamentów dla treningu komunikacji poprzez 

systematyczne konstruowanie środowiska edukacyjnego. Bazujemy na zasadach analizy 

zachowania dziecka i kładziemy nacisk na rozwijanie funkcjonalnych umiejętności 

porozumiewania się. W ramach projektu ERASMUS + pt: „Zwiększenie specjalistycznych 

kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem”  dwunastu nauczycieli 

ukooczyło specjalistyczne szkolenie w Oxford International Study Centre, dotyczące w 

szczególności autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz  właściwego postępowania przy 

zachowaniach trudnych. Poszerzeniu wiedzy na temat metody alternatywnej komunikacji 

opartej na intensywnej interakcji miedzy nauczycielem a uczniem oraz poznaniu 

najnowszych trendów wspierania dzieci z obniżonym rozwojem. Niniejszy poradnik 

prezentuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia w Oxfordzie oraz job 

shadowingu dzięki któremu nauczyciele poszerzyli wiedzę na temat dobrych praktyk 

stosowanych przez partnera i umiejętności pozwalające na zaimplementowanie tych 

rozwiązao do ich codziennej pracy w szkole. 
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Spis treści: 

1. Jak radzid sobie z zachowaniami trudnymi? 
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4. Niepokojące objawy w wieku niemowlęcym 
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1. JAK RADZID SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI? 

CZYM SĄ ZACHOWANIA TRUDNE? 
to zachowania, które swoim natężeniem i częstotliwością występowania lub długotrwałością 
trwania zagrażają bezpieczeostwu osób w otoczeniu lub osoby je przejawiającej. Do tej grupy 
zachowao zalicza się także takie, które uniemożliwiają nabywanie nowej wiedzy i 
umiejętności lub zaspokajanie potrzeb życiowych. 
 
DO KOGO ODNOSI SIĘ POJĘCIE ZACHOWAO TRUDNYCH? 
Pojęcie to odnosi się przede wszystkim do osób z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, 
autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. 
 
JAKI CEL MAJĄ ZACHOWANIA TRUDNE? 
Prawie wszystkie zachowania nietypowe mają jeden lub więcej celów: zdobycie uwagi, 
uniknięcie czegoś, zdobycie czegoś, samoregulację (stereotypie, autostymulacja), zabawę. 
 
 
 
 
 
 

SPOSOBY REAGOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH 
Okazuje się, że sposoby reagowania w sytuacjach trudnych stosowane w naszej placówce 
oraz w zaprzyjaźnionej szkole w Anglii są takie same. Sposoby i techniki reagowania w 
wybranych sytuacjach  są następujące: 
 
1. Samouszkodzenia (gryzienie ręki).  
W takim przypadku podczas dwiczeo należy uważnie obserwowad dziecko, aby móc 
interweniowad przed albo w chwili gryzienia ręki. Dziecko należy szybko chwycid za rękę, 
zablokowad ruch do ust                          i poprowadzid ją wzdłuż ciała mówiąc stanowczo „ręce 
w dół”.  
 
2. Samouszkodzenia ( uderzanie głową). 
Podczas dwiczeo przy stole (np. układanki, kredki) należy tak ustawid krzesło dziecka, by nie 
mogło ono uderzad głową w ścianę z tyłu. Gdy dziecko uderza głową w stół należy przerwad 
jego uderzenia przez                        np. zarzucenie mu na twarz lekkiej tkaniny. Podczas nauki 
siadamy za dzieckiem, a gdy tylko schyli się ono               do przodu i uderzy odsuwamy 
krzesło do tyłu wytrącając ciało dziecka z równowagi i przytrzymad kilka sekund a następnie 
przesunąd z powrotem do przodu.  
 
3. Samouszkodzenia ( uderzanie po twarzy). 
Bicie się po twarzy przez dzieci jest sposobem wyładowywania najczęściej złości. Gdy tylko 
dziecko zacznie się bid natychmiast trzeba uchwycid jego policzki pomiędzy swoje ręce 
mówiąc bardzo głośno „bez bicia”. Następnie uwalniamy dziecko i pomagamy w 
manipulowaniu rzeczami, których aktualnie używa.  
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4. Agresja (kopanie i bicie dorosłych). 
Eliminując złe zachowanie dzieci takie jak – kopanie i bicie – można zastosowad metodę 
restrykcji. Zazwyczaj postępowanie takie polega na mocnym przytrzymaniu rąk dziecka przy 
tułowiu przez czas potrzebny do policzenia do 10-ciu, po czym pozwalamy mu wrócid do 
normalnej aktywności. Jeśli po uwolnieniu dziecko nadal zachowuje się źle, powtarzamy 
naszą akcję dopóty, dopóki nie przestanie byd niegrzeczne. Podczas przytrzymywania 
powinniśmy okazad dziecku możliwie najmniej zainteresowania, odwracając głowę i nie 
odzywając się. 
 
5. Demonstracje (rzucanie przedmiotami). 
Aby stopniowo wyeliminowad u dziecka nawyk rzucania przedmiotami podczas dwiczeo 
należy pamiętad                            o tym by: po pierwsze – usuwad cenne przedmioty z zasięgu 
dziecka; po drugie – należy mied je na oku                  i reagowad zanim sięgnie po coś do 
rzucenia. Jeśli dziecko coś zrzuci, natychmiast należy zareagowad mówiąc po prostu „bez 
rzucania” i przycisnąd na kilka sekund jego ręce do boków. Jeśli dziecko nie będzie rzucało 
przedmiotów, należy je pochwalid i nagrodzid czymś jadalnym. 
W takim przypadku, jeśli dziecko rozmyślnie zrzuca przedmioty na podłogę można 
zastosowad też inna metodę – restytucji i nawiązki tzn. dziecko musi podnieśd zrzucony 
przedmiot i dodatkowo posprzątad otoczenie. Efektywnośd tej metody leży w budowaniu 
niechęci dziecka do wykonywania nieprzyjemnych czynności. 
 
6. Zachowania destrukcyjne – niszczenie różnych przedmiotów. 
W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia powinien byd wydzielony specjalny kącik, w 
którym dziecko może robid bałagan bez żadnej kary. W tym pokoju można postawid dużą 
tackę z piaskiem i wodą       a dziecko niech ma radośd z robienia bałaganu. Jeśli dziecko bawi 
się w taki sposób, ze niszczy przedmioty, to powinien ktoś ciągle czuwad nad nim. Dziecko 
musi się nauczyd, że bałagan może robid jedynie w tym wydzielonym miejscu. Ważne jest, 
aby pokazad dziecku, że wiele uszkodzonych rzeczy można naprawid. Należy próbowad 
naprawid dany przedmiot wraz z dzieckiem. 
 
7. Piski, krzyki, płacz – werbalne odmowy na prośbę o spełnienie prostego zadania. 
Można zastosowad technikę wygaszania: przez ok. 2 tygodnie prowadzimy wykaz 
krzykliwego zachowania, aby sprawdzid czy następująca technika opanowania tego 
zachowania będzie pomocna. Po pierwsze                 – ignorujemy krzyki i płacz, po drugie – 
podpowiadamy często dziecku podczas wykonywania zadnia,                 po trzecie – po 
wykonaniu zadania natychmiast wręczamy dziecku nagrody, po czwarte – gdy dziecko jest 
spokojne, nie protestuje stosujemy nagrodę silnego wzmocnienia (obdarzamy je 
przytulaniem, pieszczotami itp.). 
 
8. Lęki . 
Można próbowad uwolnid dziecko od lęku przez puszczanie relaksacyjnej muzyki lub 
wymawianie jego imienia, początkowo cicho, potem stopniowo coraz głośniej. Może również 
pomóc kołysanie dziecka lub wyraźne i proste wyjaśnienie mu, co się dzieje, przekładając 
wszystko na słowa. 
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9. Zachowania zakłócające (odskakiwanie dziecka od stołu). 
Gdy dziecko podczas zajęd często odskakuje od stołu należy umieścid stół do pracy i krzesło 
tak, aby dziecko siedziało plecami do kąta pokoju. Wówczas dajemy dziecku natychmiast 
pomoce do pracy                    i chwalimy je za jej rozpoczęcie. Jeśli dziecko zacznie płakad lub 
złościd się obracamy jego krzesło tak by znalazło się twarzą do kąta – nie dłużej niż na 1 
minutę. Następnie odwracamy dziecko i dajemy mu nagrodę, jeśli tylko zacznie pracę. Danie 
dziecku łatwych pomocy do użycia przy stole, ulubione dwiczenia, zajęcia zachęcają dziecko 
do siedzenia. 
 
10. Brak inicjatywy, dziecko pasywnie czeka na podpowiedzi. 
Należy przygotowad przedmioty, zabawki, którymi dziecko lubi najbardziej się bawid np. 
mogą byd klocki, zajęcie – puszczanie baniek itp. Swoje ulubione dwiczenia dziecko będzie 
mogło wykonad tylko wtedy, gdy rozpocznie zadanie przygotowane przez nauczyciela. Kiedy 
dziecko dobrze rozpocznie zadanie w nagrodę będzie mogło np. wydmuchad kilka baniek. 
Później znowu wracamy do zajęd i przypominamy dziecko – najpierw skoocz zadanie a 
później będziesz puszczad baoki. Stosując taki rodzaj interwencji w koocu dziecko może 
zacząd inicjowad działanie, ponieważ jego prośby np. o baoki będą bezskuteczne dopóki nie 
rozpocznie zadania. 
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2. TABLECE MOTYWACYJNE 

 

Pomocą naukową, która nabrała dużej popularności w ostatnim czasie jest tablica 

motywacyjna. Korzystamy z niej, gdy chcemy wykształcid w dziecku nawyk wykonywania 

jakiegoś obowiązku domowego lub gdy chcemy wyeliminowad konkretne niewłaściwe 

zachowanie naszego dziecka. Świetnie sprawdza się także w motywowaniu dzieci do nauki 

nowych umiejętności  

Dostosowanie do dziecka 

Tablicę motywacyjną z łatwością kupimy w niejednym sklepie internetowym, jednak 

jesteśmy zdania, że najskuteczniejsza byłaby taka, którą samodzielnie przygotowalibyśmy w 

szkole lub domu z dzieckiem. Dzięki temu mamy pewnośd, że została ona odpowiednio 

dobrana do dziecka. Innymi słowy: dziecko traktuje taką tablicę „jak swoją”, ponieważ miał 

swój udział w jej przygotowaniu. Nadaje to pozytywny wydźwięk całej sprawie, gdyż dziecko 

nie ma poczucia, że coś zostało mu narzucone z góry. 

Jak powinna wyglądad tablica motywacyjna ? 

W pierwszej kolejności ustalamy z dzieckiem, nad jakim zachowaniem chcielibyśmy 

pracowad. Tablice motywacyjne polecane są dla dzieci w wieku 3-8 lat (chod, przy 

zastosowaniu odpowiednich zmian, można dostosowad ją zarówno do nieco młodszych, jak i 

dużo starszych dzieci).   
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System żetonowy 

W zależności od wieku dziecka, dane zachowanie umieszczamy na tablicy w postaci 

zalaminowanego obrazka lub napisu. Metoda tablicy motywacyjnej oparta jest o tak zwany 

system żetonowy. Oznacza to, że wszystkie zachowania umieszczone na tablicy są oceniane, 

a za poprawne wykonanie danego zadania dziecku przyznawane są „żetony”. Mogą to byd 

uśmiechnięte buźki, kwiatki, serduszka czy inne obrazki, które szczególnie podobają się 

dziecku. Im bardziej żetony dostosowane są do preferencji dziecka, tym lepiej.  

Przygotowaną w ten sposób tablicę wieszamy w widocznym dla dziecka miejscu. 

 

Zasady 

 

Kiedy ustalimy już nad jakim zachowaniami będziemy pracowad i przygotujemy odpowiednie 

żetony, przychodzi czas na wytłumaczenie zasad. Wraz z dzieckiem ustalamy, jaką nagrodę 

chciałoby otrzymad, jeśli uda mu się dobrze zachowywad przez cały tydzieo. Nagrody mogą 

byd rzeczowe takie, jak nowa zabawka czy pyszny batonik. Najlepiej było by jednak, gdyby 

dawały one dziecku możliwośd spędzenia dobrze czasu z rodziną czy rówieśnikami (w 

przypadku dużej nagrody może to byd np. wspólny wypad do kina). 

 

Powinny one mied także różną wartośd: małe nagrody pozwalają cieszyd się częściej (np. za 

10 punktów dziecko otrzyma cukierka), na otrzymanie średniej nagrody dziecko musi 

poczekad np. 3-4 dni, a na duże nawet 2-3 tygodnie (dla starszych dzieci). Pod koniec dnia 

zliczamy wszystkie punkty. Jeśli dziecku udało się zebrad odpowiednią liczbę żetonów, może 

wymienid je na nagrodę lub poczekad na uzyskanie większej. W przeciwnym razie nie dostaje 

ono żadnego prezentu. Karą jest brak nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mamadu.pl/c/109,szkolniak
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Najczęstsze błędy 

Nieodpowiednia nagroda 

Trudnością w stosowaniu tej metody może okazad się dobranie odpowiedniej nagrody, która 

byłaby dla dziecka wystarczająco motywacjna. Czasami dzieci same nie wiedzą, czego 

rzeczywiście by chciałaby, a czasami to rodzic z góry zakłada, że wie co byłoby najlepsze dla 

jego pociechy. Kluczem do rozwiązania tej sytuacji, jest przetestowanie przynajmniej kilku 

nagród proponowanych przez dziecko.  

 

Za dużo naraz 

 

Najlepiej jest, gdy system żetonowy poświęcony jest jednemu, konkretnemu zachowaniu. 

Jeżeli dziecko jest starsze (powyżej 4 lat), to można wprowadzid maksymalnie 3 rodzaje 

zachowao nagradzanych systemem żetonowym. W przypadku, gdy różnią się one rodzajem 

trudności, można przełożyd to na wagę nagrody żetonowej. Na przykład za samodzielne 

umycie zębów, dziecko otrzymuje 1 żeton, za posprzątanie wszystkich zabawek 2 żetony, a 

za samodzielne ubranie się rano 3 żetony. Rodzic sam powinien ocenid, które zachowanie 

jest dla dziecka większym wyzwaniem. 

 

Zbyt szybka rezygnacja 

 

Praca nad danym zachowaniem trwa zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy. Kiedy 

działania, które podejmujemy nie przynoszą natychmiastowych rezultatów, często 

rezygnujemy z nich zbyt szybko. Zapominamy przy tym jednak, że poprzednie, złe 

zachowanie było utrwalane przez wiele tygodni, aby więc nawyk okazał się wystarczająco 

trwały warto przedłużyd nieco proces zanim stwierdzimy, że nic z tego. Po utrwaleniu danego 

zachowania, dobrze jest jeszcze przez jakiś czas je nagradzad. Zwłaszcza jeśli zostanie 

wykonane w szczególny sposób (np. dziecko nie tylko odrobiło zadanie domowe 

samodzielnie ale też pomogło w wykonaniu tego zadania swemu rodzeostwu). 

 

 

 

 

 

http://mamadu.pl/t/141,praca-domowa
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3. DIETA SENSORYCZNA 

DIETA SENSORYCZNA – pojęcie diety i jej znaczenie 
W codziennej pracy z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania, w Anglii często stosuje 
się tzw. dietę sensoryczną. W Polsce pojęcie to jest związane z metodą Integracji 
Sensorycznej. Oznacza szczegółowo opracowany dla określonego dziecka program dwiczeo 
dostarczających właściwe bodźce sensoryczne potrzebne do utrzymania określonego 
pobudzenia układu nerwowego. W przypadku np. dzieci przejawiających nadpobudliwośd 
jest to na ogół dieta zawierająca dwiczenia wyciszające, uspokajające.  
Dieta sensoryczna zaspokaja potrzeby fizyczne i emocjonalne dziecka. Jeśli jest ona 
odpowiednio dostosowana może chronid dziecko przed zachowaniami samo stymulującymi i 
samo uszkadzającymi.               W zaprzyjaźnionej szkole z Anglii program dwiczeo dla 
poszczególnego dziecka układa jego wychowawca biorąc pod uwagę informacje uzyskane z 
własnej obserwacji, diagnozy, wywiadu z rodzicami. W naszej pracy stosujemy dietę 
sensoryczną dostosowując doświadczenia wielozmysłowe do indywidualnych potrzeb układu 
nerwowego naszych uczniów, współpracujemy również na tym polu z rodzicami wspierając                    
ich i przekazując konkretne wskazówki dotyczące codziennych aktywności dziecka. 
Regularnie wykonywane w szkole i w domu dwiczenia, które dostarczają właściwych 
bodźców sensorycznych wpływają na poprawę uwagi, współpracy i komunikacji. Redukują 
także występowanie zachowao niepożądanych.  
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4. NIEPOKOJĄCE OBJAWY W WIEKU NIEMOWLĘCYM  

Pierwszym sygnałem, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo może byd częsty, 

nadmierny płacz, duży niepokój niemowlęcia, nadmierne reakcje lękowe podczas 

codziennych czynności wykonywanych przy dziecku (tzw. odruch Moro), trudności z 

zasypianiem, ze snem, czy problemy z karmieniem dziecka (dziecko pręży się, denerwuje, nie 

potrafi chwycid brodawki/smoczka lub skoordynowad ssania z połykaniem – jest zbyt 

pobudzone, by zaspokoid swój głód). 

Niepokoid rodziców powinny również dzieci zbyt spokojne, jakby niemające ochoty jeśd, (nie 

mają odruchu ssania, karmienie zajmuje zbyt wiele czasu), nie interesują się ludzką twarzą, 

nie wodzą wzrokiem za zabawką. 

Kiedy do neurologa???? Jeśli widzisz u swojego dziecka takie zachowania: 

 utrzymujące się asymetryczne ułożenie w jedną stronę; 

 zachowania sugerujące większą swobodę ruchów jednej rączki, czy nóżki do 

przeciwnej; 

 prężenia ciała i odginanie głowy do tyłu; 

 zbyt duża wiotkośd ciała, rozstęp mięśni brzucha; 

 słaby lub całkowity brak wodzenia wzrokiem za zabawką po 3-miesiącu życia; 

 brak unoszenia głowy nad podłoże po 1-miesiącu życia; 

 słabe lub brak podpierania się na przedramionach po 3-miesiącu; 

 otwarte usta, trudności z karmieniem, połykaniem pokarmu; 

 obfite ulewanie po posiłkach; 

 intensywne kolki brzuszne; 

 nadwrażliwośd, niepokój, małe zapotrzebowanie na sen; 

 drżenia bródki, kooczyn; 

 drgawki, bezdechy, wyłączanie świadomości. 

 leżenie z bardzo szeroko odwiedzionymi nóżkami; 

 wyprosty i prężenia nóg, baletowe ustawianie stóp; 

 zbyt silne napinanie kooczyn górnych (widoczne podczas przebierania), zbyt silne 

zaciskanie piąstek; 

 zbyt łatwe i za częste wpadanie w reakcję lękowe (nadmierny odruch Moro); 

Dzieci z problemami neurologicznymi nie lubią leżed na brzuchu. 

Wcześnie uchwycone zaburzenia oraz zastosowanie odpowiedniej terapii dają szansę na ich 

skorygowanie lub zminimalizowanie. Aby pomagad najpierw trzeba rozpoznad problem i 

dążyd do takiego wspomagania dziecka, by mogło ono jak najlepiej funkcjonowad. 
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CO POTRAFI DZIECKO: 

Pod koniec 1. miesiąca życia? 

 położony na plecach trzyma główkę na boku, raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 położony na brzuszku, niepewnie unosi główkę; 

 rączki są zaciśnięte w piąstki; 

 brany na ręce uspokaja się; 

 próbuje zatrzymywad wzrok na twarzach pochylających się nad nim opiekunów; 

 zaczyna głużyd, czyli wydawad dźwięki inne niż krzyk i płacz. 

Pod koniec 2. miesiąca życia? 

 w pozycji na brzuszku unosi główkę wyżej i przekręcając z boku na bok na krótką 

chwilę utrzymuje ją pośrodku ciała; 

 leżąc na plecach podąża wzrokiem za Waszą twarzą z jednej strony za drugą; 

 łączy rączki (coraz bardziej otwarte) unosząc jednocześnie nóżki; 

 reaguje na głośny dźwięk lub hałas; 

 odpowiada uśmiechem na uśmiech. 

Pod koniec 3. miesiąca życia? 

 na brzuchu, stabilnie opiera się na przedramionach i unosi główkę, potrafi ją 

utrzymad w linii środka ciała bez pochyleo, swobodnie obracad w obie strony; 

 na plecach bawi się rączkami, obserwuje je i wkłada do buzi, rączki są wtedy otwarte, 

nóżki uniesione; 

 zaczyna podążad wzrokiem za zabawką, szczególnie w kolorze czerwonym; 

 potrafi utrzymad na chwilę zabawkę włożoną do rączki; 

 z zainteresowaniem obserwuje twarze dorosłych; 

 żywo reaguje na Wasze głosy; 

 kiedy jest wesoły, wydaje coraz więcej dźwięków. 

Pod koniec 4. miesiąca życia? 

 leżąc na brzuszku, pewnie opiera się na przedramionach, głowę utrzymuje już wysoko 

i długo, próbuje przenosid ciężar ciała na jedną stronę; 

 leżąc na plecach, wyciąga rączki do zabawki, i podaną z boku potrafi złapad 

samodzielnie, towarzyszy temu uniesienie nóżek; 

 obraca się na boki; 

 wydaje coraz więcej dźwięków, pojawiają się okrzyki radości. 

Pod koniec 5. miesiąca życia? 
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 kiedy leży na brzuchu, zaczyna tzw. „pływanie” (energicznie prostuje i zgina rączki i 

nóżki); 

 również na brzuchu potrafi przenieśd ciężar ciała raz na jedną raz na druga stronę, 

żeby drugą rączką uchwycid zabawkę; 

 na plecach wyciąga ręce do zabawki i samodzielnie ją chwyta pośrodku ciała; 

 poszukuje źródła dźwięku odwracając główkę; 

 rozróżnia ton serdeczny od surowego. 

Pod koniec 6. miesiąca życia? 

 odwraca się z pleców na brzuszek; 

 na brzuchu opiera się na wyprostowanych ramionach, otwarte są dłonie, a brzuch 

uniesiony; 

 precyzyjnie chwyta i manipuluje zabawką, przekłada ją z rączki do rączki; 

 zaczyna odróżniad osoby znajome od obcych; 

 gaworzy wypowiadając łaocuchy sylab: mamama, papapa, bababa, nanana. 

Mogą występowad odchylenia od normy ok. 1 miesiąc. Jest to  zjawisko fizjologiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZEWODNIK PO METODACH I NARZĘDZIACH POZNANYCH PODCZAS PROGRAMU ERASMUS+   Strona 14 
 

5. NIEPOKOJĄCE OBJAWY W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

  Brak interakcji społecznych oraz zachowao komunikacyjnych 

 Opóźnienie mowy (mowa bełkotliwa lub mniej niż dziesięd słów w wieku 2 lat) 

 Regres lub utrata użycia mowy 

 Mowa (jeśli występuje): mogą obejmowad nietypowe objawy: dziwna wokalizacja 

dziwne lub mieszana intonacja 

 Częste powtarzanie słów i zestawów fraz (“echolalia”) 

 odniesienie do siebie po imieniu lub “ty” lub “on / ona” po przekroczeniu wieku 3 lat 

 Nieobecne lub opóźnione reagowanie na własne imię, mimo normalnego słuchu 

 Mniejsza lub brak wrażliwości na cudze twarze wyrazu i uczucia 

 Mniejsza lub brak świadomości przestrzeni osobistej, lub wyjątkowo nietolerancyjny 

osób wchodzacych na ich osobistą przestrzeo 

 Mniejszy lub nieobecny interes społeczny, w innych, w tym dzieci w jego / jej wieku 

własnych – może odrzucid innych, jeśli interesujemy się innymi dziecmi, może 

zwracad się do innych w niewłaściwy sposób, zdaje się byd agresywny lub uciążliwy 

 Mniejsze lub nieobecne naśladowanie działao innych ludzi 

 Mniejsza lub brak inicjacji społecznej z innymi 

 Mniejszy lub brak wykorzystania gestów i mimiki twarzy do komunikacji 

 Ograniczone i słabo zintegrowane gesty, mimika, orientacja ciała, kontakt wzrokowy 

 Mniejsza lub brak wyobraźni i różnorodności w grach i zabawach 

 Nietypowe lub ograniczone zainteresowania i / lub sztywne i powtarzalne 

zachowania 

 Powtarzające się “stereotypowe” ruchy, takie jak machanie ręką, kołysanie ciała 

stojąc, kręcenie się 

 Monotonne lub stereotypowe zabawy, na przykład otwieranie i zamykanie drzwi 

 Nadmierny nacisk na własny plan dnia 

 Ekstremalna reakcja emocjonalna na zmianę lub nowe sytuacje, naleganie na rzeczy 

“takie same” 

 Nad lub podreaktywnośd na bodźce zmysłowe, na przykład materiały, dźwięki, 

zapachy 

 Nadmierna reakcja na smak, zapach, konsystencję lub wygląd żywności 
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6. NIEPOKOJĄCE OBJAWY W WIEKU 5 DO 11 LAT 

 Mowa może byd niezwykła na kilka sposobów: występuje bardzo ograniczone 

zastosowanie języka, monotonna mowa, powtarzalne zwroty, częste stosowanie 

stereotypowych wyrażeo i  zwrotów, treśd zdominowana przez nadmierną ilośd 

informacji na tematy z dziedziny własnego zainteresowania 

 Prowadzenie bardziej monologu niż dialogu 

 Odpowiedzi mogą wydawad się niegrzeczne lub nieodpowiednie 

 Występuje minimalna lub wręcz brak reakcji na twarze innych ludzi, ich wypowiedzi 

czy uczucia 

 Zmniejszone lub opóźnione reagowanie na własne imię, mimo normalnego słuchu 

 Subtelne trudności w zrozumieniu intencji innych osób, mogą brad rzeczy dosłownie i 

maja problem ze zrozumieniem sarkazmu lub metafory 

 Wystepuje mniejsza lub brak świadomości przestrzeni osobistej, lub wręcz przeciwnie 

wyjątkowa nietolerancja osób naruszających ich osobistą przestrzeo 

 Zmniejszenie lub brak zainteresowania społecznego, w tym dzieci w jego / jej wieku 

własnych – może odrzucid innych, jeśli interesujemy się innymi dziedmi, może 

zwracad się do innych w niewłaściwy sposób, zdaje się byd agresywny lub uciążliwy 

 Mniejsze lub nieobecne przywitanie się i pożegnanie 

 Trudnośc w dostosowaniu stylu komunikacji do sytuacji społecznych, na przykład 

rozmowa może byd zbyt formalna 

 Ograniczone i słabo zintegrowane gesty, mimika i orientacji ciała, kontakt wzrokowy 

 Mniejsza lub nieobecna elastycznośc podczas gier i zabaw, a także kreatywnośd, ale 

dziecko łatwo odgrywa sceny raz juz widziane 

 Nietypowe lub ograniczone zainteresowania i / lub sztywne i powtarzalne 

zachowania 

 Powtarzające się “stereotypowe” ruchy, takie jak machanie ręką, kołysanie ciała 

stojąc, kręcenie się 

 Sztywne oczekiwanie, że inne dzieci powinny przestrzegad reguł gry 

 Nadmierny nacisk na własny plan dnia 

 Reakcje emocjonalne, które są zbyt ekstremalne dla okoliczności 

 Silne preferencje dla znanych procedur i miejsc  

 Niechęd do zmian, co często prowadzi do niepokoju lub agresji 

 Nad lub podwrażliwośd na bodźce zmysłowe, na przykład materiały, dźwięki, zapachy 

 Nadmierna reakcja na smak, zapach, konsystencję lub wygląd żywności 
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