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u 

Dziecko ze spektrum autyzmu 
w przedszkolu  strategie radzenia  

sobie z uczniem autystycznym  
 

Dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnym 
szkolny
sowywania procesu edukacyjno-

zkolnych oraz 
w -

autystycznych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych1. Taki stan rzeczy 
wymaga przygotowania wykwali  nauczycieli oraz 

t
torki, strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem 

 

1. ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU  

Spektrum autyzmu jest zaburzeniem rozwojowym 
logicznym, o 

                                                           
1 P. Randall, J. Parker, Autyzm.  
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iechu na widok 

rodzica, brak gaworzenia, czy 2. 

tyzmu stanowi jego postrzeganie jako zaburzenia teorii to po-
macka, 

 
3, czyli reprez

i 
 zatem z dzie-

4

poznawcze. I tak w U. Frith defi  
 

inna osoba. Autork

  Dlatego t dzieci 
autystyczne   

 pragnienia, przekonania, intencje5. Deficyty 
w  wykorzystywania wiedzy na temat stanu 

z 

by na temat  umy-
6.  

w 
U. Firth d  koherencja. Dzieci 

czytywanie komunikatu. Dzieci z autyzmem inaczej  
 

7

ne: 

                                                           
2 L. Szamania,  

Konteksty Pedagogi  
3 E. Pisula, Autyzm u dzieci. Diagnoza Klasyfikacja Etiologia, Warszawa 2000, s. 83.  
4 Ibidem, s. 84.  
5 L. Bobkowicz-Lenartowska, , 005, 

s. 18-19. 
6 E. Pisula, Autyzm op. cit., s. 84. 
7 Ibidem, s. 86-89.  
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tonomicznego istnienia. Stosuje 
 Trudne zachowania dziecka 
 

otoczenia 8. 

2. KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE AUTYZMU I Z ASPERGERA 

-10 
z warzystwa Psychiatrycz-
nego DSM-V z 2013 roku. 

-10 

 

9 -V oraz 
ICD-
autyzmu. Warto z  DSM-V diagnozowane dotychczas oddziel-

autism spec-
trum disorder). zaburzenia 
neurorozwojowe 10. 

aburzenia ze spektrum autyzmu 

 (ASD).  
 klasyfikacji ICD-10, aby  

analizy 

 

1. R
 

2. R
 

3. Funkcjonalna lub symboliczna zabawa.   

                                                           
8 - -Bania, 

-Metodyczny. Edukacja 
61.  

9 M. Seligman, E. Walker, D. Rosenhan, Psychopatologia  
10 A. Rybka, 
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Autyzm zatem to 

az od zakresu otrzymanej pomocy 
terapeutycznej i edukacyjnej 11. Objawy autyzmu pojaw

stateczna diagnoza 
cim lub w czwartym r

intensywne i systematycznie prowadzone interwencje terapeutyczne (beha-
 

wczesnym okresie 12. 

radniach pediatrycznych. Zaleca s  
   

Autyzm bardzo rzadko rozpoznawany jest przed trzecim 
   i jest wiele przyczyn, dla 

13:  

1. 
, 

2. 
jeszcze jasny, 

3. Istotny elementy  
, 

4. 
a , 

5. 
e z indywidualnego tempa rozwoju, 

6.  

cko na otrzymanie fachowej pomo-

14: 

1. , 

2. , 

                                                           
11 G. Jagielska,  [w:] Autyzm i , (red.) J. Komen-

, Warszawa 2009, s. 33.  
12 Ibidem, s. 36. 
13 E. Pisula , op. cit., s. 53. 
14 Ibidem, s. 54-55.  
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3. , 

4. 
, 

5. 
nymi osobami, 

6. , 

7. . 

 autystyczne (0-
cy) od zdrowych r  

ny15: 

Tabela 1. Zachowa
 

i  

wan

 

Komunikacja 
 

Ograniczone, sztywne 
zachowania i zaintereso-
wania 

 

Autyzm u dzieci. Diagnoza Klasyfikacja Etiologia, Warszawa 2000, 
s. 118.  

 

oce-
ny 
w 

16.  
em Aspergera 

                                                           
15 Ibidem, s. 118. 
16 S. Greenspan, S. Wieder, 

2014, s. 255.  
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dnego obrazu. 

alny 

U 
zyka, ale zni

17.  

ym zaburzeniem rozwoju - 
syndromem Aspergera (ang. Asperger syndrome, AS). Po raz pierwszy ter-
min   Lorny 
Wing18  autyzmu we wcze-

 procesy poznawcze, 
a  
rzenia opisane w 1944 r. przez dr. Hansa Aspergera. 

ka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej 

st DSM-IV wydanej w 1994. 
, a 

 

19. 
kryteria diagnostyczne Z  to20:  

1. B mowy i funkcji poznawczych: 
wymawianie pojed  
cia,  

2. Komunikacja przy  
cia;  

3. I
interesowania otoczeniem odp
w trzech  

4. S  

diagnozy);  

5. W zofrenii prostej, zabu-
rzenia schizotypowego, obsesyjno-kompulsywnego, anankastycznego 

                                                           
17 P. Randall, J. Parker, op. cit., s. 135.  
18 T. Atwood,  s. 22. 
19 [https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Skawina.pdf]  

24.08.2019, s. 235-236. 
20 Ibidem, s. 240-241. 
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Przy czym wiele bada
 klasyczny 

-
dy przypadek jednoznacznego autyzmu przypada kilkoro dzieci z obrazem 

 

21. 

Aspergera lub prz

kach klasycznego autyzmu. 

22: 

1. typowe dla autyzmu odchyle-

 

2. Intensywne i ograniczone w swym zakresie zainteresowania, zachowa-
h. 

cech.  

W DSM-IV23 

Z

                                                           
21 Ibidem, s. 242-243. 
22 J. Stachowicz, , 

T.16/2013, s. 104. 
23 [https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Skawina.pdf]  

24.08.2019, s. 235-236. 
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rozr

24.  
  

w  jest wykazywanie przez dzieci nim do-
 

 lub 

z 
 

zm

terapeutycznych i rewalidacyjnych25.  

3. OBJAWY ZE SPEKTRUM AUTYZMU   
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

M e spek-
trum autyzmu26  

  j  nych 

 
w pierwszym  nimi 

kontakt.  tzw. l
separacyjnego i unika kontaktu wzrokowego. dzieci 

                                                           
24 T. Atwood,  , op. cit., s. 24.  
25 P. Randall, J. Parker, , op. cit., s.132-135. 
26 T. Atwood,  , op. cit., s. 26-29.  
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podtrzymywaniem rozmowy27. Dzieci  

kami, rzadko 
 

28: 

1. Osoby pasywne,  najliczniejsza 
stereotypowej, po-

 przyj-
 

2. istotnie 
ktywnie 

kolorze, prysznic, pewne osoby 

3. Osoby aktywne, specyficzne w kontakcie  spontanicznie i aktywnie 

naiwny i jedno
perspektywy drugiego uczestnika interakcji. Mowa jest tu lepiej rozwi-

. 

, 
 

Po
 jest 

wana w celu autostymulacji, (
). Typowe jest odwracanie zai

wienie o sobie ty, on, a nie ja). U starszych dzieci w wieku przedszkolnym 

 Wypowiedzi dzieck

dla otoczenia m  dzieci te 

                                                           
27 G. Jagielska, , op. cit., s. 41-48. 
28 E. Pisula, , op. cit., s. 36-39.  
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Dzieci autystyczne nie rozumie  na czym polega dochowanie tajemnicy. 

W ich zachowaniu 
widoczny jest brak zrozumienia dla potrzeb innych ludzi i ich u dzieci 

 sprawi 29.  

30: 
op

w ma opanowa-
ne funkcje ekspresyjn  

dziwna p
 nieprawi-

  oraz enie 

echolalie31.  

Komunikacja niewerbalna32: 
  nie-

zdarny  ograniczony zakres lu
Charakterystyczne jest i  unikanie kontak-

bliskiego kontaktu fizycznego, przed dotykiem.  

 
 fizyczna. Dzieci n

33. 

Funkcjonowanie emocjonalne 
Dziecko nie potrafi 

ani nie reaguje spontanicznie na opiekuna, nauczyciela 
zbyt blisko lub ucieka  zbyt daleko od 

, albo czyni to 
la siebie. Rzadko dzieli emocje, 

a 
Dziecko 

                                                           
29 G. Jagielska, , op. cit., s. 44. 
30 L. Jackson, , , Warszawa 2005, s. 30-

34. 
31 K. Siegel,  

 -70.  
32 G. Jagielska, 

, Warszawa 2010, s. 15.  
33 Ibidem, s. 15. 
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z n   typowymi gestami 
w celu na  
Dzieci autystyczne trudno as 

 

w stanie 34.  

 
 ych 

abawy 
pozorowaniu. Jak czy-

z 

35. 
  

innych dzi
36. I tak u dzieci w wieku przed-

na 
niby  symboliczny. Zabawy 

g powtarzalnego schematu. 
iecka, powtarzane wielokrotnie 

W 
37.  

Stereotypie ruchowe 
Stereotypie ruchowe 

wybuchu gniewu i agresji. 

                                                           
34 T. Atwood, , op. cit., s. 50-52. 
35 B. Nason, Porozmawiajmy o autyzmie,  
36 ,  
37 G. Jagielska, Objawy , op. cit., s. 37-41.  
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uboga38. 

Sensoryzmy 

 
 

 charakterze motorycznym i 

 
echolalie39  
py40:  

1. 

sensorycznych) 

2. 

 

3. tak  

nerwowy w 
 

. 

 
Dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej 

charakterystyc

W wieku szkolnym c wnictwo, bardzo 

W 
 

41. 
 

                                                           
38 Objawy obsesyjno-kompulsyjne, tiki, stereotypie ru-

 ychiatria Pol-
-768. 

39 B. Odowska-Szlachcic, Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy 
u dzieci z -69.  

40 C. H. Delacato, ko
s. 81-90.  

41 T. Atwood, , op. cit., s. 83-90.  
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w 

 
 te bo-

zainter
inna osoba42. Dzieciom ze spektrum autyzmu 

izacji pracy, 

U 
43. 

 
typowych 

tematami44. Dzieci autystyczne m

e na opowiadaniu, 
45. 

Unikanie zmian 
W zachowaniu dzieci z autyzmem i z 

an w otoczeniu i w rutynowych zachowaniach. Kiedy 
 

chami agresji na zmiany w otoczeniu lub planu dnia. Zatem 
aleganie dziecka na nie-

zmienn

46.  
autyzmu 

to czas intensywnego rozwoju umie-
Natomiast bra , ruty-

                                                           
42 E. Pisula, , 44-49. 
43 G. Jagielska, , s. 48-49.  
44 L. Jackson, , op. cit., s. 30-31. 
45 T. Atwood,  
46 L. Jackson, op. cit., s. 68.  
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nowe wzorce zabawy, brak  pozorowania 
w zabawie mocno od a z ASD
zaburzenia 

: n , zaburzenia 
koncentracji, n  , m

, z
odpowiednich miejscach, t
dzenie, polidypsja, problemy ze snem
czeni , oraz sensoryzmy, czyli paradoksalna reakcja 

  na nie47. 

4. STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM  
AUTYZMU W PRZEDSZKOLU 

zachowa

w 
wania przedszkolnego jak48: 

  

 

i  

 nie okazujem  

 

 

 twa oraz usta-
 

 nauka  

                                                           
47 G. Jagielska, Objawy , op. cit., s. 48-50.  
48 Ibidem, s. 92-97.  
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ub dyskomfort trzeba zre-
 

 
-

ruchowej, 

  m 

 

i 

o nadal nie wykazuje ochoty do zabawy, nie wolno je 

gatywnych reakcji emocjonalnych i spowoduje odrzucenie dziecka przez 
 

ryz

z 

49.  

 

dziecka50

                                                           
49 B. Nason, , op. cit., s. 316-317.  
50 G. Jagielska, Objawy , op. cit., s. 97-99. 
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tapy). 

 
dziecku w zabawie i stopniowe wprowadzanie do zabawy zmian oraz 

51. 

 y  

 

 

52, 

 dz
w  

 

 

zachowania podczas nowych sytuacji. 

metoda rozwojowa, a w jej ramac

53. Koncepcja opracowania Floortime pochodzi od modelu rozwojowe-

Floor

54. 

                                                           
51 Ibidem, s. 99. 
52 Ibidem, s. 101.  
53 S. Greenspan, S. Wieder, op. cit., s. 256.  
54 K. Nadachewicz, Zachowania trudne dzieci autystycznych  , 

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka  s. 122.  
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kretnej 

 nie oznacza 

i rzy-

55: 

1. Skupianie uwagi  
w i

z 

rozproszone swoimi ruchami motorycznymi), dlatego w pierwszej kolej-

 
itd. do 

sensorycznym dziecka i wykor
i 

z dzieckiem, a je e 

rozm 56. 

2.  wykorzystujemy zainteresowania dziecka, do-

 

3. Rozszerzanie dwustronnej komunikacji  obejmuje wiele cykli komuni-

centrum 

 

                                                           
55 Ibidem, s. 211-217.  
56 Ibidem, s. 212.  



Ana Sotirovska 

 

152

4.  
j komunikacji poprzez stworzenie 

 

5.  motywowanie do 
rozwijania i rozszerzania te
i z  

w przypa
lub autoagresywn 57: 

1. 
uwagi dziecka,  

2. 
 

 

3. Wykorzystanie dotyku; reakcja fizyczna  

 

4. Przekierowanie uwagi  

  

5.  sytuacji, 

n

 

6. 

 zachowania. 

 

7. 

niem. Zasad

                                                           
57 Ibidem, s. 123.  
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8.  podtrzy-
manie rel

ralne. 

behawioralne, oparte na terapii poznawczej58

59

 
 

60

 
chce co
z 
w 

61. W zrozumieniu 
dziecka i jego zachowania oraz potrzeb korzystna jest trzyetapowa analiza 

62:  

A  sytuacja poprzed  

B  zachowanie 

C  konsekwencje 

                                                           
58 J. S. Beck, 

 
59 Psychoterapia poznawczo-behawioralna

.  
60 Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, 

badania i praktyka stosowanej analizy zachowania -Sopot 2014, s. 78. 
61 K. Nadachewicz, , op. cit., s. 122. 
62 G. Jagielska, Objawy , op. cit., s. 93.  
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A. 

 

B. 
 

C. nym za-

e krzyk 
 

rze emocjonalnym63

 

 
gii behawioralnej to 

iwsta-
wiamy zachowanie oczekiwane, akceptowalne. Robimy to tak, by opisy za-

 

zego oczekuje opiekun. 

y-

                                                           
63 S. Greenspan, S. Wieder, op. cit., s. 257.  
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doceniony. 
dostatecznie atrakcyjne dla dziecka i dlatego warto je od czasu do czasu 

64. 

i 

stwa, 
jego praw i zaspokojenia potrzeb65

przejawiane zaburzenia w zachowaniu oraz w tolerancji na okresowe zabu-
wa  

widywalne w dane

ie radzenia 

tyzmu.  
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STRESZCZENIE 

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu  strategie radzenia sobie 
 

 

wieku 

i -emocjonalnym) oraz metoda behawioralna z zastoso-
waniem analizy zachowania oraz technik modyfi

wymaga dostosowania procesu edukacyjno-

wione strategie radzenia  

zmu w przedszkolu, metoda DIR/Floortime, metoda behawioralna  
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SUMMARY 

Autism spectrum child in preschool  strategies for dealing with an 
autistic children and with Asperger Syndrome 

The subject of the article is to show strategies for dealing with an au-
tistic child in preschool. The aim of the study is to raise awareness about 
autism spectrum disorders and symptoms of difficult behawior. The article 
includes presentation of diagnostic criteria and concepts of autism spec-
trum disorders. Were presented the most important symptoms appearing in 
autistic preschool children. Two strategies for dealing with the behavior of 
children from the spectrum were discussed: the DIR / Floortime method 
(based on building relationships and socio-emotional development) and the 
behavioral method using behavior analysis and techniques to modify ad-
verse reactions. The main conclusion of the article is that a child with ASD 
requires adaptation of the educational and therapeutic process to its capa-
bilities and specific symptoms. These coping strategies that complement 
each other may be useful. 

Key words: autism, Asperger Syndrome, autism spectrum child in 
kindergarten, DIR / Floortime method, behavioral method. 

 


