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Strategie postÚpowania w zaburzeniach zmysïu czucia
u dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu
terapeutycznym – studium przypadku
JakoĂÊ ĝycia dzieci ze spektrum autyzmu determinowana jest nie tylko przez zaburzenia i deficyty
natury spoïecznej, ale takĝe przez zaburzenia przetwarzania sensorycznego, w tym zaburzenia
zmysïu czucia. IgnorujÈc je, przedszkole pozbawia dzieci z ASD warunków dla optymalnego
rozwoju. W badaniach zostaïa wykorzystana metoda studium przypadku ucznia ze spektrum
autyzmu (autyzm dzieciÚcy) zrealizowana za pomocÈ wywiadu, obserwacji bezpoĂredniej oraz
diagnozy zaburzeñ przetwarzania sensorycznego.
Celem poznawczym artykuïu byïo poznanie funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu z zaburzeniami w zmyĂle czucia uczÚszczajÈcego do przedszkola terapeutycznego. Celem praktycznowdroĝeniowym badañ byïo zaprezentowanie skutecznych strategii postÚpowania w zaburzeniach
w zmyĂle czucia u dziecka z ASD z powodzeniem wykorzystywanych w przedszkolu terapeutycznym. Tekst skïada siÚ z trzech zasadniczych czÚĂci. W pierwszej zostaïy przedstawione podstawy teoretyczne badañ wïasnych, w drugiej czÚĂci znajdujÈ siÚ zaïoĝenia metodologiczne, natomiast trzecia czÚĂÊ stanowi meritum opracowania i zawiera studium przypadku oraz
realizowane w przedszkolu terapeutycznym strategie postÚpowania z zaburzeniami w zmyĂle
czucia u dzieci z ASD, które z powodzeniem mogÈ byÊ wykorzystane w placówkach oĂwiaty.
Sïowa kluczowe: studium przypadku, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, zaburzenia czucia, przedszkole terapeutyczne

Strategies for dealing with feeling disorders in children
from the spectrum of autism in the kindergarten – a case study
Children's quality of life with the spectrum of autism is determined by disturbances and deficits of
a social nature and sensory processing disturbances, especially in the sense of feeling. By ignoring
these disorders, the preschool environment deprives ASD children of optimal development conditions. The main research method was the instrumental case study of the child with the autism
spectrum (pediatric autism) carried out by an interview, direct observation, document analysis,
and diagnosis of sensory processing disorders. The article's cognitive objective is to describe a pupil's functioning with the spectrum of autism in the preschool group in terms of sensory processing disorders in the sense of feeling. The practical and implementation objective is to propose
effective strategies to deal with feeling disorders in children with ASD in the therapeutic preschool
environment.
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The text consists of three main parts. The first part presents the theoretical basis of own research,
and the second part presents methodological assumptions. The third part is the study's essence
and contains a case study and strategies for dealing with sensory disorders in children with ASD,
which can be successfully used in both home and preschool environments.
Keywords: case study, autism spectrum disorders, sensory processing disorders, sensory disturbance, therapeutic preschool

Wprowadzenie
AnalizujÈc przypadek dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm
dzieciÚcy), uczÚszczajÈcego do przedszkola terapeutycznego, zauwaĝono, ĝe jakoĂÊ jego ĝycia oraz przebieg wychowania przedszkolnego sÈ silnie zdeterminowane przez towarzyszÈce mu zaburzenia przetwarzania sensorycznego.
W literaturze wystÚpujÈ dwie klasyfikacje diagnostyczne zaburzeñ w zakresie
integracji sensorycznej, których pochodnÈ sÈ róĝne terminologie. Jedna z nich
zostaïa zaproponowana przez Jean Ayres (2018: 61) i odnosi siÚ do dysfunkcji
integracji sensorycznej (SID – sensory integration disorders), druga natomiast zostaïa
zaproponowana przez Lucy Jane Miller (2007), która postulowaïa za wprowadzeniem pojÚcia szerszego od SID, tym samym wprowadzajÈc termin zaburzeñ przetwarzania sensorycznego (SPD – sensory processing disorders). W niniejszych badaniach przyjÚto kryteria diagnostyczne zaproponowane przez Lucy Jane Miller i in.
(2007: 136), które bazujÈ na dostarczonych nowych dowodach empirycznych
(m.in. Dunn 2001; Miller i in. 2001; Mulligan 1998; Parham 2002) rozwijajÈcych
teoriÚ integracji sensorycznej zaproponowanÈ przez Ayres w 1963 roku (2016).
Kolejnym uzasadnieniem przyjÚcia tej nomenklatury jest fakt, ĝe przeprowadzajÈc tylko testy SIPT zaproponowane przez Ayres i przyjmujÈc jej terminologiÚ,
moĝna zdiagnozowaÊ i opisaÊ funkcjonowanie dzieci gïównie z zaburzeniami
ruchowymi o podïoĝu sensorycznym lub zaburzeniami róĝnicowania sensorycznego (2016:105), co nie byïo jedynym przedmiotem zainteresowania badacza.
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) sÈ powszechne w populacji
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD – autism spectrum disorder).
W literaturze przedmiotu, pomimo licznych eksploatacji tego zagadnienia (Crasta
i in. 2020; Biaïas-Paluch 2017; CieĂlicki 2005; Behrmann, Minshew 2008; Urbaniuk
2008; Charbicka, Raszewska 2007) nie zostaïo ono w peïni poznane, gdyĝ prowadzone badania dotyczÈce problemów sensorycznych bazujÈ gïównie na rozmowach z rodzicami i opiekunami, a wnioski z nich wyciÈgniÚte sÈ zdeterminowane
przez metodologiÚ badañ przyjÚtÈ przez naukowców. Nie moĝna zakïadaÊ, ĝe ich
interpretacje sÈ odzwierciedleniem tego, co w rzeczywistoĂci dzieje siÚ z dzieckiem z ASD. Rzetelnych danych o przeciÈĝeniach sensorycznych mogÈ dostarczyÊ
nam jedynie osoby, które ich doĂwiadczajÈ (Grandin 2016: 107).
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Pedagodzy pracujÈcy z dzieÊmi z ASD czÚsto nie potrafiÈ wyjaĂniÊ nietypowych reakcji behawioralnych, które wynikajÈ z nieprawidïowego funkcjonowania systemu dotykowego i proprioceptywnego (zmysïu czucia), przez co nastÚpuje ich nieprawidïowa interpretacja. Bez podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu
dzieci z ASD w zmyĂle czucia stworzenie dziecku optymalnego Ărodowiska rozwoju staje siÚ pojÚciem abstrakcyjnym.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
Wedïug MiÚdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10 – klasyfikacja powstaïa w oparciu o DSM-IV) autyzm dzieciÚcy
znajduje siÚ w kategorii caïoĂciowych zaburzeñ rozwojowych (PDD)1. Róĝne
kwestie typologiczne caïoĂciowych zaburzeñ rozwojowych wynikajÈ z róĝnorodnych potrzeb praktyki klinicznej i programów badawczych (Klin: 128). Pomimo
praktycznego znaczenia DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) system ten jest zbiorem krótko opisanych objawów i hierarchicznych
zasad dla podejmowania decyzji diagnostycznych (ibidem: 132). Obecnie od
18 maja 2013 roku zostaïa opublikowana kolejna edycja klasyfikacji zaburzeñ
psychicznych Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-V), jednak
w Polce nowe kryteria diagnozy nie zostaïy jeszcze uznane.
Ze wzglÚdu na niezwykïe poïÈczenie nietypowych reakcji behawioralnych
oraz braku biologicznych modeli autyzm jest najbardziej zagadkowym zaburzeniem, które moĝna definiowaÊ jako biologicznie zdeterminowany zestaw zachowañ wystÚpujÈcy w róĝnych postaciach klinicznych i o róĝnym nasileniu wynikajÈcy z róĝnych czynników (Goldstein, Ozonoff 2017: 24).
Zaburzenia ze spektrum autyzmu to zbiór zaburzeñ neurobiologicznych determinujÈcy rozwój dziecka. Badacze od dawna starajÈ siÚ zdefiniowaÊ autyzm
poza fenotypem behawioralnym, ale istotnÈ przeszkodÈ w osiÈgniÚciu tego celu
jest heterogeniczny charakter tego zaburzenia. HeterogenicznoĂÊ rozumiana jest
jako róĝnorodnoĂÊ odmiennych elementów, które sÈ w jakiĂ sposób ze sobÈ poïÈczone. Zatem autyzm jest zaburzeniem, które powoduje deficyty we wzorcach
funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, behawioralnego i spoïecznego,
które przejawiajÈ siÚ w róĝny sposób w podgrupach dzieci (Georgiades, Szatmari,
Boyle 2013: 123). Heterogeniczny charakter tego zaburzenia determinujÈ specyficzne mechanizmy neurobiologiczne, które negatywnie wpïywajÈ na funkcjonowanie róĝnych struktur mózgu, co u dzieci z ASD powoduje zaburzenia prze


ICD-10, MiÚdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (2008),
Rewizja 10, tom I, WHO.
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twarzania sensorycznego (SPD), które Kranowitz definiuje jako trudnoĂÊ w odbieraniu, organizowaniu i wykorzystywaniu przez mózg informacji sensorycznych (Kranowitz 2012: 261).
Niepotwierdzona naukowo etiologia zaburzeñ ze spektrum autyzmu determinuje powstawanie alternatywnych podejĂÊ do samej terapii dziecka, których
zaïoĝenia sÈ ukierunkowane na dziaïania o charakterze dyrektywnym (np. ABA –
Applied Behavior Analysis) lub niedyrektywnym (np. Program Son-Rise, DIR –
Developmental Individual – Difference Relationship Based Model/Floortime).
Pomimo ĝe oddziaïywania behawioralne majÈ najwiÚksze poparcie naukowe, to
model DIR zostaï uznany za najwaĝniejszy kompleksowy model terapii w raporcie opracowanym przez NarodowÈ AkademiÚ Nauk Stanów Zjednoczonych (National Academy of Sciences – NAS) (Drabata 2019: 341–342). NiemoĝnoĂÊ dokonania
wyboru najskuteczniejszej terapii dla dziecka z ASD wzbudza m.in. poczucie winy
u matek, które wywoïuje u nich negatywne emocje i rzutuje na ich caïoĂciowe
funkcjonowanie (ibidem: 348). Jednak duĝa liczba godzin spÚdzonych na terapiach
nie oznacza, ĝe korzyĂci bÚdÈ równomierne, gdyĝ nie decyduje iloĂÊ, ale jakoĂÊ
prowadzonej terapii, w przedszkolach w których zapewnia siÚ intensywne terapie
zewnÚtrzne moĝe dojĂÊ do przemÚczenia dziecka w wyniku czego nie bÚdzie
w stanie uczestniczyÊ w zajÚciach w grupach (Prizant, Fields-Meyer 2017: 232).
Same dziaïania niedyrektywne sÈ zwiÈzane ze zmianÈ podejĂcia do zaburzeñ
ze spektrum autyzmu w kierunku humanistyczno-personalistycznego zrozumienia osoby, takie podejĂcie prezentuje m.in. Jacek J. Bïeszyñki (2020) czy Barry
M. Prizant i Tom Fields-Meyer (2017). PodejĂcie oparte na „liĂcie deficytów” dziecka
okazuje siÚ nieskuteczne w leczeniu autyzmu, a samo wygaszanie zachowañ autystycznych jest nieefektowne, gdyĝ nie zgïÚbia prawdziwych motywów dziecka.
Jeĝeli uda siÚ wyeliminowaÊ pewne zachowania klasyfikowane jako autystyczne,
w rzeczywistoĂci osoby z autyzmem zostajÈ pozbawione pewnych strategii radzenia sobie z trudnoĂciami (ibidem: 36). Zatem eliminowanie zachowañ bez poznania
ich funkcji oraz znaczenia dla dziecka z ASD jest wrÚcz nieetyczne.
RosnÈce zainteresowanie problematykÈ przetwarzania sensorycznego ma
swoje odzwierciedlenie w kryteriach diagnostycznych zaburzeñ ze spektrum
autyzmu Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V, gdzie zostaïa
uwzglÚdniona hiperreaktywnoĂÊ i hiporeaktywnoĂÊ na boděce sensoryczne (Tavassoli i in. 2018: 72).
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dotyczÈ wiÚkszoĂci osób z ASD niezaleĝnie od ich wieku, co udowodniïy Nancy Minshew i Jessica Anne Hobson,
badajÈc wraĝliwoĂÊ sensorycznÈ u 60 osób ze spektrum autyzmu oraz porównujÈc jÈ do grupy kontrolnej skïadajÈcej siÚ z 61 osób neurotypowych (Minshew,
Hobson 2008: 11).
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Badania Carla H. Delacato takĝe potwierdzajÈ powszechnoĂÊ SPD u osób
z ASD. W badanej populacji problemy zwiÈzane z dotykiem i czuciem dotyczyïy
92–98%. Inne zaburzenia byïy w przetwarzaniu sïuchowym 82–99%, wzrokowym
60–68% oraz smaku i wÚchu 24–28% (Delacato 1995: 13).
Na zmysï czucia skïada siÚ system proprioceptywny z dotykowym (Borkowska 2018: 17), dlatego te dwa systemy sensoryczne zostanÈ omówione szerzej.
System dotykowy jest najstarszym ewolucyjnie oraz najwiÚkszym systemem
zmysïowym, jego granice okreĂla skóra. Ze wzglÚdu na to, ĝe dojrzewa i rozwija
siÚ najwczeĂniej, naleĝy do zmysïów pierwotnych. Na skórze rozmieszczone sÈ
receptory odbierajÈce róĝne boděce, sÈ one zróĝnicowane pod wzglÚdem funkcji,
budowy i stopnia wraĝliwoĂci (Odowska-Szlachcic 2018: 109). Zmysï dotyku jest
niezbÚdny do kontroli sensomotorycznej i eksploracji Ărodowiska oraz jest gïównÈ bazÈ do tworzenia interakcji spoïecznych. BiorÈc pod uwagÚ znaczenie dotyku
we wczesnym okresie rozwoju i w ksztaïtowaniu relacji spoïecznych, moĝna spodziewaÊ siÚ zaleĝnoĂci pomiÚdzy anomaliami dotykowymi, a cechami spoïecznymi. Jednak ustalenia badaczy nie sÈ spójne (Mikkelsen i in. 2018: 147).
OpisujÈc dotyk naleĝy siÚ odnieĂÊ do jego dwóch komponentów: obronnego
i róĝnicujÈcego. System obronny pobudza do gotowoĂci organizm czïowieka
w reakcji na potencjalne zagroĝenie, a system róĝnicujÈcy pozwala na identyfikacjÚ boděców sensorycznych (Przyrowski 2019: 45). Prawidïowo funkcjonujÈcy
system dotykowy determinuje rozwijanie siÚ ĂwiadomoĂci wïasnego ciaïa, praksji
(planowania motorycznego), dyskryminacji wzrokowej (róĝnicowania wzrokowego), jÚzyka, uczenia siÚ, bezpieczeñstwa emocjonalnego oraz umiejÚtnoĂci
spoïecznych (Kranowitz 2012: 93).
Zmysï proprioceptywny jest drugÈ skïadowÈ zmysïu czucia, dziÚki receptorom zlokalizowanym w miÚĂniach, torebkach stawowych, strukturach okoïostawowych, wiÚzadïach, ĂciÚgnach i bïÚdniku jesteĂmy w stanie odczuwaÊ pozycjÚ
ciaïa, jego ruch i ciÚĝar (Borkowska 2018: 27). Wraĝenia propriocepcji sÈ waĝne
kiedy wykonujemy ruch bez kontroli wzrokowej. DziÚki prawidïowemu dziaïaniu tego systemu powstaje prawidïowy schemat ciaïa, a takĝe ĂwiadomoĂÊ, gdzie
znajdujÈ i jak poruszajÈ siÚ poszczególne jego czÚĂci. Determinuje rozwój funkcji
motorycznych i koordynacjÚ ruchów (Odowska- Szlachcic 2016: 28).
TypologiÈ zaburzeñ integracji sensorycznej przyjÚtÈ w badaniach jest ta zaproponowania przez Lucy Jean Miller i in. (te samÈ klasyfikacjÚ przyjÚïa interdyscyplinarna Rada Zaburzeñ Rozwojowych i Uczenia siÚ w 2005 roku2), która zaburzenia przetwarzania sensorycznego klasyfikuje na:
ȭ zanurzenia w modulacji sensorycznej (SMD – sensory modulation disorder);



The Interdyscyplinary Council on Developmental and Learning Disorders, Diagnostic Manual for
Infancy and Early Childhood, ICDL, 2005: 73.
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ȭ zaburzenia motoryczne o podïoĝu sensorycznym (SBMD – sensory-based motor
disorder);
ȭ zaburzenia w dyskryminacji sensorycznej (SDD – sensory discrimination disorder) (Miller i in. 2007: 137).
Poniĝej zostanÈ omówione poszczególne typy zaburzeñ z powyĝszej typologii.
WĂród populacji dzieci z autyzmem najczÚĂciej rozpoznawanymi zaburzeniami sÈ te w zdolnoĂci mózgu do regulowania wïasnej aktywnoĂci okreĂlane jako
trudnoĂci w modulacji sensorycznej (Biaïas-Paluch 2017: 87). DziÚki prawidïowej
zdolnoĂci modulacji moĝliwe jest utrzymanie optymalnego stanu pobudzenia
przez twór siatkowaty oraz filtrowanie istotnych boděców zmysïowych (Jodzis
2013: 35). U wiÚkszoĂci dzieci z autyzmem zaburzenia w modulacji sensorycznej
wynikajÈ z niedojrzaïoĂci ukïadu nerwowego (Odowska-Szkalchcic 2016: 9).
W zaburzeniach modulacji wyróĝnia siÚ trzy kategorie:
ȭ nadreaktywnoĂÊ sensorycznÈ inaczej zwanÈ obronnoĂciÈ sensorycznÈ (SOR –
sensory overresponsivity) jest stanem nadmiernej reaktywnoĂci na boděce zmysïowe, charakteryzujÈcym siÚ aktywnym unikaniem pewnych boděców sensorycznych;
ȭ podreaktywnoĂÊ sensorycznÈ (SUR – sensory underresponsivity) jest stanem charakteryzujÈcym siÚ wysokim progiem pobudzenia sensorycznego i zmniejszonÈ reakcjÈ na wraĝenie sensoryczne;
ȭ poszukiwanie sensoryczne (SS – sensory seeking) charakteryzuje siÚ poszukiwaniem boděców sensorycznych. Dziecko w sposób energiczny angaĝuje siÚ
w dziaïania fizyczne, które dostarczajÈ mu wiÚcej boděców sensorycznych
(Quake-Rapp 2015: 167–168).
KolejnÈ kategoriÈ zaproponowanÈ przez Miller sÈ trudnoĂci motoryczne
o podïoĝu sensorycznym (SBMD – sensory-based motor disorder), wyróĝnia siÚ tu
dyspraksjÚ (dyspraxia) oraz zaburzenia posturalne (PD – postural disorder). Zaburzenia kontroli postawy mogÈ byÊ spowodowane nieprawidïowym sprzÚĝeniem
zwrotnym z systemu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego i wzrokowego (Przyrowski 2014: 28), natomiast praksja jest zdolnoĂciÈ do konceptualizacji, planowania i ustalenia kolejnoĂci wykonania nowych lub znanych aktywnoĂci (Ayres 2016: 224).
OstatniÈ kategoriÚ stanowiÈ zaburzenia w zakresie róĝnicowania sensorycznego (SDD – sensory discrimination disorder), problem z dyskryminacjÈ przejawia
siÚ w trudnoĂci ze zrozumieniem jakoĂci informacji sensorycznych oraz podobnych wraĝeñ (Arnwine 2018: 25) i moĝe dotyczyÊ wszystkich znanych kanaïów
sensorycznych: dotyku, sïuchu, smaku, zapachu i wzroku, propriocepcji oraz
przedsionka (Miller i in. 2007: 137).
Zrozumienie zaburzeñ przetwarzania sensorycznego w systemie czucia u dzieci
z ASD jest bardzo waĝnym zagadnieniem. Przedszkole powinno byÊ elastyczne,
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a od nauczycieli coraz czÚĂciej oczekuje siÚ, ĝe bÚdÈ potrafili oceniÊ nie tylko moĝliwoĂci, ale i potrzeby swoich podopiecznych, w tym potrzeby sensoryczne.

Koncepcja i przebieg badañ wïasnych
Przedmiotem badañ byïy zaburzenia przetwarzania sensorycznego w zmyĂle
czucia (system dotykowy oraz proprioceptywny) u dziecka z ASD. PrzyjmujÈc
klasyfikacjÚ celów zaproponowanych przez Zbigniewa Skornego (1984: 23) wyróĝnimy cele teoretyczno-poznawcze i praktyczno-wdroĝeniowe. Celem teoretyczno-poznawczym badañ byïo poznanie funkcjonowania dziecka ze spektrum
autyzmu z zaburzeniami w zmyĂle czucia uczÚszczajÈcego do przedszkola terapeutycznego. Celem praktyczno-wdroĝeniowym byïo zaprezentowanie skutecznych strategii postÚpowania w zaburzeniach w zmyĂle czucia u dziecka z ASD
z powodzeniem wykorzystywanych w przedszkolu terapeutycznym.
Badania zostaïy przeprowadzone w przedszkolu terapeutycznym, do którego
uczÚszczaïy dzieci peïnosprawne z niepeïnoprawnymi, w roku szkolnym
2019/2020. Zostaïy sformuïowane nastÚpujÈce problemy badawcze:
1. Jak dziecko z ASD i z zaburzeniami w zmyĂle czucia funkcjonuje w przedszkolu terapeutycznym?
2. Jakie skuteczne strategie stosuje przedszkole terapeutyczne, które uwzglÚdniaïyby zaburzenia w systemie dotykowym i proprioceptywnym (zmyĂle
czucia) w pracy z dzieckiem z ASD?
Wybór metody studium przypadku byï podyktowany dobrym dostÚpem do
dziecka oraz jego opiekunów, którzy wyrazili zgodÚ na przeprowadzenie badania. Metoda ta w sposób wnikliwy dostarczyïa odpowiedzi na problemy badawcze. Lokowanie badania w podejĂciu jakoĂciowym pozwala poznaÊ sytuacjÚ jednostki i choÊ nie daje moĝliwoĂci formuïowania uogólnieñ, moĝe byÊ punktem
wyjĂcia do dalszych rozwaĝañ naukowych oraz przyczyniÊ siÚ do wygenerowania kategorii, które moĝna odnieĂÊ do innych przypadków.
BiorÈc pod uwagÚ cel studium przypadku Robert Stake (2014: 628) przyjÈï trzy
typy studium przypadku: autoteliczne studium przypadku, instrumentalne studium przypadku oraz zbiorowe studium przypadku. W niniejszych badaniach
konkretny przypadek miaï posïuĝyÊ pogïÚbieniu wiedzy o szerszym zjawisku
(zaburzeniom w zmyĂle czucia i strategiom radzenia sobie z nimi), zatem zdecydowano o przeprowadzeniu instrumentalnego studium przypadku, w którym
zainteresowanie samym przypadkiem jest drugorzÚdne, uïatwia on natomiast
zrozumienie czegoĂ innego. Wybór przypadku byï celowy, gdyĝ musiaïo to byÊ
dziecko z ASD ze zdiagnozowanymi zaburzeniami czucia, uczÚszczajÈce do
przedszkola terapeutycznego. Po dokonaniu diagnozy zaburzeñ przetwarzania
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sensorycznego u dziecka z ASD i potwierdzeniu zaburzeñ czucia uzyskano zgodÚ
dyrekcji oraz matki dziewczynki na przeprowadzenie badañ w przedszkolu.
Studium przypadku zostaïo zrealizowane przez techniki, takie jak obserwacja
dziecka w przedszkolu (trwajÈca 7 miesiÚcy), która byïa przeprowadzona zgodnie
ze standardami obserwacji uczestniczÈcej, zakïadajÈcymi nawiÈzywanie intensywnego kontaktu pomiÚdzy badaczem a przyjmujÈcÈ go spoïecznoĂciÈ i wymagajÈcymi dïugoterminowego zanurzenia siÚ w ĝyciu codziennej grupy (Angrosino
2014: 133). Wybór jako jednej z technik badawczych obserwacji uczestniczÈcej byï
podyktowany moĝliwoĂciÈ zaobserwowania charakterystycznych zachowañ wynikajÈcych z zaburzeñ w zmyĂle czucia. DziÚki obserwacji bezpoĂredniej moĝna
byïo dokïadnie przeanalizowaÊ danÈ rekcjÚ behawioralnÈ oraz strategie radzenia
sobie z niÈ stosowanÈ przez personel zatrudniony w przedszkolu. DrugÈ wykorzystanÈ technikÈ badawczÈ byï wywiad, który zostaï przeprowadzony zgodnie
z zaïoĝeniami wywiadu maïo kierowanego opierajÈc siÚ na rozmowie, w której
dominowaïy wypowiedzi badanego na temat zainicjowany przez badacza (Rubacha 2008: 133). Zostaï on przeprowadzony z nauczycielem z grupy przedszkolnej,
dyrekcjÈ oraz z matkÈ dziewczynki. DziÚki wywiadom i analizie dokumentów
przedszkolnych badacz mógï zdobyÊ kompleksowÈ wiedzÚ o funkcjonowaniu
dziecka oraz o zjawiskach oraz uwarunkowania, które nie byïy moĝliwe do zaobserwowania.
W celu wyboru przypadku do studium zostaïa takĝe przeprowadzona wczeĂniej wspomniana diagnoza zaburzeñ przetwarzania sensorycznego przez badacza, który zawodowo pracuje jako terapeuta SI, podczas której wykorzystano
narzÚdzia, takie jak:
1. Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka Zbigniewa Przyrowskiego, który zawiera 91 pytañ zamkniÚtych. Kwestionariusz przeprowadza
siÚ z opiekunem dziecka (w tym przypadku z matkÈ) i jest przeznaczony do
badañ dzieci od 4 do 12 roku ĝycia. Jest on narzÚdziem, które ma uïatwiÊ
rozpoznawanie nieprawidïowych procesów z zakresu integracji sensorycznej, dajÈc sygnaï do podjÚcia odpowiedniej interwencji lub do gïÚbszych
badañ. Peïnej interpretacji kwestionariusza moĝna dokonaÊ tylko na podstawie wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej (Przyrowski 2014: 6).
2. Obserwacja Kliniczna (Przyrowski 2013), to wystandaryzowane narzÚdzie
zawierajÈce arkusz obserwacji klinicznej do uzupeïnienia na podstawie wykonywanych prób. Zadania sÈ dostosowane dla dzieci powyĝej 4 roku ĝycia,
które sÈ w normie intelektualnej (Przyrowski 2015: 5).
3. Poïudniowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej – sÈ to testy rozwijane przez Jean Ayres i innych naukowców, zawierajÈ poszczególne próby
kliniczne, które badajÈcy wykonuje z dzieckiem (Przyrowski 2019: 94).
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Uzyskano zgodÚ matki oraz dyrekcji na wykorzystanie uzyskanych danych
w celach naukowych. Z matkÈ dziewczynki zawarto nieformalnÈ umowÚ chroniÈcÈ osobÚ badanÈ (Stake 2014: 648). Poza tym do matki zostaï wysïany koñcowy
raport z badañ i nie wniosïa ona ĝadnego sprzeciwu na ich upublicznienie.
W analizie przypadku, materiaï empiryczny pochodzi zarówno z wywiadów
z matkÈ i z nauczycielami, jak i z obserwacji bezpoĂredniej i z analizy dokumentów.

Analiza przypadku
Kasia w chwili prowadzenia badañ miaïa piÚÊ lat, jednak w wieku czterech lat
zdiagnozowano u niej autyzm dzieciÚcy i zostaïa wykonana diagnoza SI.
Charakterystyka placówki: przedszkole terapeutyczne dziewczynki jest zlokalizowane w miecie liczÈcym prawie 48 tys. mieszkañców. Kasia w przedszkolu
byïa objÚta indywidualnÈ terapiÈ logopedycznÈ, psychologicznÈ, pedagogicznÈ
z terapiÈ TUS oraz terapiÈ SI. UczÚszczaïa do grupy 11-osobowej, w której znajdowaïo siÚ 8 chïopców i 3 dziewczynki. Poza dziewczynkÈ, siedem osób posiadaïo
orzeczenie o ksztaïceniu specjalnym ze wzglÚdu na: niepeïnosprawnoĂÊ ruchowÈ,
w tym z afazjÈ (trzy orzeczenia); autyzm, w tym z zespoïem Aspergera (trzy orzeczenia); niepeïnoprawnoĂÊ sprzÚĝona-niepeïnoprawnoĂÊ ruchowa oraz autyzm.
W grupie znajdujÈ siÚ trzy osoby dorosïe: nauczyciel prowadzÈcy, nauczyciel
wspóïorganizujÈcy ksztaïcenie specjalne oraz pomoc nauczyciela. Przedszkole jest
bardzo dobrze wyposaĝone, bierze udziaï w licznych projektach unijnych oraz
szkoleniach, dziÚki którym personel stale podnosi swoje kwalifikacje.
Studium przypadku: Po porodzie naturalnym dziewczynka uzyskaïa 10
w skali Apgar. Jako niemowlÚ siadaïa w wieku 6 miesiÚcy, jednak dopiero w wieku 15 miesiÚcy stawiaïa pierwsze kroki. Okres raczkowania byï prawie caïkowicie
pominiÚty.
Mama dziewczynki zgïosiïa siÚ z niÈ do poradni psychologiczno-pedagogicznej, poniewaĝ dziewczynka nie mówiïa do trzeciego roku ĝycia. Potem pojawiïy siÚ liczne echolalie natychmiastowe, które wystÚpujÈ do dziĂ (zwïaszcza
w sytuacjach trudnoĂci z komunikacjÈ). Kasia potrafi porozumiewaÊ siÚ werbalnie, jednak komunikacjÚ z otoczeniem utrudniajÈ zaburzenia semantyczno-pragmatyczne. Sporadycznie popeïnia bïÚdy w obrÚbie fleksji i semantyki (np.
nieprawidïowa forma w odmianie sïownictwa, zamiana wyrazów o podobnym
znaczeniu). Takĝe pojawiajÈ siÚ trudnoĂci przy konstruowania przez niÈ dïuĝszych wypowiedzi (potrzebuje pytañ pomocniczych). PiÚciolatka nie rozumienie
ironii, aluzji czy metafor. Pomimo bogatego sïownictwa, utrzymujÈ siÚ u niej deficyty w zakresie rozumienia wypowiedzi zïoĝonych pod wzglÚdem znaczenio-
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wym oraz struktury gramatycznej. U dziewczynki wystÚpuje specyficzna prozodia mowy – sïabo zróĝnicowana melodia i rytm mówienia.
Kasia nie uĂmiecha siÚ w sytuacjach spoïecznych, wszystkie jej zachowania sÈ
wyuczone, brakuje u niej spontanicznoĂci, przez co nie potrafi prawidïowo reagowaÊ w sytuacjach nowych. Schemat postÚpowania w danej sytuacji musi byÊ
przypominany i zainicjowany przez rodzica lub opiekuna, np. odmachaj. Zdarza
siÚ, ĝe pozostawiona na zajÚciach specjalistycznych przez rodziców nie zauwaĝa,
ĝe ich nie ma.
PiÚciolatka ma trudnoĂÊ ze zrozumieniem emocji swoich i innych, sïabo je
kontroluje i zdarza siÚ, ĝe nie potrafi ich konstruktywnie wyraziÊ. Ponadto dziewczynka ěle znosi krytykÚ i nie radzi sobie z niepowodzeniami. W niektórych sytuacjach nadmiernie reaguje na boděce zewnÚtrzne przez histeryczny pïacz lub
wycofanie.
U piÚciolatki sprawnoĂÊ intelektualna ksztaïtuje siÚ na poziomie przeciÚtnym
i charakteryzuje siÚ cechami nieharmonijnego przebiegu rozwoju. Najsprawniej
sÈ realizowane aktywnoĂci oparte na analizie i syntezie wzrokowej oraz na spostrzeganiu. Zadania wykonuje starannie i zawsze dÈĝy do ich ukoñczenia, potrafi
w przypadku popeïnienia bïÚdu dokonaÊ autokorekty. Poza tym bardzo dobrze
radzi sobie na zajÚciach indywidualnych, w których z chÚciÈ uczestniczy, stara siÚ
utrzymaÊ kontakt wzrokowy. Takĝe w realizowanych zadaniach z zakresu funkcji
sïuchowych dziewczynka radzi sobie dobrze (prawidïowo dobiera proste rymy,
róĝnicuje podobnie brzmiÈce děwiÚki, prawidïowo dzieli wyrazy na sylaby oraz
odczytuje proste wyrazy). Nie ma problemu z ukïadaniem i opisywaniem historyjek obrazkowych.
Dziewczynka w grupie rówieĂniczej potrafi zainicjowaÊ zabawÚ, jednak czÚsto nieadekwatnie do jej wieku. DuĝÈ zaletÈ jest fakt, ĝe jest koleĝeñska i potrafi
siÚ dzieliÊ. SprzÈta po sobie stanowisko pracy oraz zabawki. Potrafi podtrzymaÊ
przyjaěnie i utrzymaÊ wiÚě, a podczas zajÚÊ w grupie jest aktywna i chÚtnie bierze
w nich udziaï, nie boi siÚ wypowiadaÊ na forum grupy. W przedszkolu nie bawi
siÚ lalkami, interesujÈ jÈ bardziej zabawki przypominajÈce rzeczy codziennego
uĝytku.
Dziewczynka przejawia zaburzenia w interakcjach spoïecznych, nie potrafi
siÚ broniÊ w przypadku agresji ze strony rówieĂników. Jeĝeli dzieci siÚ bawiÈ, to
do nich doïÈcza i bawi siÚ z nimi, jednak wycofuje siÚ lub obraĝa przy próbie narzucenia jej czegoĂ podczas zabawy.
W wyniku ekscytacji czÚsto macha rÚkami i podskakuje, prezentujÈc tym samym zachowania stereotypowe charakterystyczne dla zaburzeñ ze spektrum
autyzmu. Jest dzieckiem labilnym emocjonalnie, które reaguje nieadekwatnie do
sytuacji – jak zgïaszaïa mama – potrafi przyjĂÊ z przedszkola, zjeĂÊ obiad i po jakimĂ czasie wpaĂÊ w histeriÚ, poniewaĝ jej siÚ przypomni jakaĂ sytuacja zwiÈzana
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z pobytem w placówce. Nauczycielka takĝe zwracaïa na to uwagÚ, ĝe problem
pojawia siÚ, poniewaĝ dziewczynka nie potrafi do koñca zwerbalizowaÊ tego co
staïo siÚ w przedszkolu, co wywoïaïo u niej takie zaniepokojenie, stÈd musi
dzwoniÊ mama, ĝeby siÚ dowiedzieÊ. Zazwyczaj sÈ to sytuacje, na które dziewczynka w placówce siÚ nie skarĝyïa i nie okazywaïa negatywnych emocji, stÈd
zdarza siÚ, ĝe sÈ one trudne do zidentyfikowania przez nauczyciela. Po powrocie
z przedszkola, kiedy grupa dziewczynki byïa ïÈczona z innymi grupami, dziewczynka wraca do domu i jest bardzo nerwowa, niespokojna, zdarza siÚ ĝe pïacze.
Moĝe to byÊ reakcja na przeciÈĝenie sensoryczne, co wywoïuje u dziewczynki sytuacjÚ stresowÈ. Kasia potrafi dostosowaÊ siÚ do nagïych zmian, jednak reaguje bardzo emocjonalnie w wyniku przerwania jej danej czynnoĂci i braku moĝliwoĂci jej
ukoñczenia. Uspokojenie lub pocieszenie jej wymaga bardzo duĝego wysiïku.

Zaburzenia w zmyĂle czucia: system dotykowy
Zaobserwowano reakcje behawioralne wskazujÈce na nadwraĝliwoĂÊ dotykowÈ
z podwraĝliwoĂciÈ dïoni i stóp. Takĝe przeprowadzona diagnoza SI wskazuje na
powyĝsze zaburzenia w zakresie modulacji sensorycznej.
Funkcjonowanie dziewczynki w przedszkolu
Kasia ma duĝÈ wybiórczoĂÊ pokarmowÈ, nie je warzyw, nie lubi próbowaÊ
nowych pokarmów i bardzo czÚsto odmawia jedzenia poszczególnych skïadników posiïku. Je bardzo wolno i bardzo dïugo przeĝuwa czasem wypluwajÈc pokarm. Jak byïa mïodsza, mama musiaïa jej miksowaÊ w zupie wszystkie warzywa,
ĝeby dziewczynka ich nie wyciÈgaïa z talerza. Nie lubi mocno przyprawionych
posiïków. Potrafi oznajmiÊ, ĝe czegoĂ nie bÚdzie jadïa, zasïaniajÈc rÚkÈ twarz
i podpierajÈc siÚ na ïokciu. Pewne konsystencje jÈ draĝniÈ. Nie lubi ryĝu oraz
grudkowatych potraw. Zaobserwowano, ĝe zdarza siÚ jej czÚsto wymuszaÊ na
personelu przedszkola. ĝeby jÈ karmiÊ. Same wizyty dziewczynki u stomatologa
odbywajÈ siÚ raz w roku pod narkozÈ, nie lubi ona takĝe mycia zÚbów i robi to
bardzo powierzchownie.
Dziewczynka wstaje i od razu jest aktywna, ma problem z zasypianiem,
a w nocy czÚsto siÚ budzi .W przedszkolu dziewczynka nigdy nie leĝakowaïa,
mama poprosiïa nauczycielki, ĝeby jÈ do tego nie zmuszaïy. Podczas leĝakowania
Kasia bawiïa siÚ sama na sali obok pod opiekÈ innego nauczyciela.
Dziewczynka unika takĝe pewnych ubrañ o okreĂlonych fakturach, które
uznaje za draĝniÈce. Mama czÚsto musi wycinaÊ z nich metki.
Kasia jest osobÈ bardzo wraĝliwÈ na ból i temperaturÚ. Dziewczynka uĝala siÚ
nad sobÈ w przypadku najmniejszych skaleczeñ. Podczas zabawy z rówieĂnikami
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zazwyczaj to ona pierwsza przychodzi, ĝe coĂ jej nie pasuje, bo ktoĂ jÈ uderzyï lub
za mocno dotknÈï. Podczas kÈpieli stale komunikuje mamie, ĝe woda jest dla niej
za gorÈca. Takĝe podawane potrawy sÈ zawsze dla niej za ciepïe. Ponadto preferuje stroje z krótkimi rÚkawkami i krótkimi nogawkami, takĝe zimÈ, po powrocie
z przedszkola od razu siÚ rozbiera.
Dziewczynka nie lubi kiedy jest dotykana przez rówieĂników czy swojego
mïodszego brata, poniewaĝ dotyk bywa dla dziewczynki nieprzyjemny, takĝe
podczas zabaw unika kontaktu fizycznego. Podczas zajÚÊ z muzykoterapii, gdzie
dzieci tañczyïy powtarzajÈc ruchy terapeutyki, dziewczynka staïa na samym koñcu. Zwykle stoi na obrzeĝu grupy, dziÚki czemu zmniejsza ryzyko nieoczekiwanego jej dotkniÚcia. Kasia ma swojÈ listÚ osób, których dotyk akceptuje, jednak nie
znajdujÈ siÚ na niej inne dzieci, gdyĝ czÚsto ich zachowania sÈ nieprzewidywalne.
U dziewczynki zaobserwowano podwraĝliwoĂÊ dotykowÈ w obrÚbie stóp
i dïoni. Kasia lubi dotykaÊ rÚkami róĝnych faktur, podczas zajÚÊ z arteterapii zadaniem grupy byïo malowanie opuszkami palców wspólnego obrazka, dziewczynka wylaïa na arkusz papieru farbÚ i malowaïa caïymi dïoñmi, jednoczeĂnie
psujÈc zabawÚ innym dzieciom. Takĝe podczas dnia spaghetti Kasia chÚtnie
ugniataïa ciasto i trudno byïo jej przerwaÊ tÚ zabawÚ. Ponadto dziewczynka lubi
chodziÊ boso. W przedszkolu, podczas prac stolikowych, kïadzie stopy na zimnych kafelkach.

Zaburzenia w zmyĂle czucia: system proprioceptywny
Zaobserwowano reakcje behawioralne wskazujÈce na podwraĝliwoĂÊ systemu
proprioceptywnego. Takĝe diagnoza SI wskazuje na powyĝsze zaburzenia
w zakresie modulacji sensorycznej.
Funkcjonowanie dziewczynki w przedszkolu
Zdarza siÚ, ĝe dziewczynka w reakcji na sytuacje stresowe dociska bardzo
mocno swojÈ twarz do twarzy mamy, docisk ten jest tak mocny, ĝe sprawia mamie ból. Dziewczynka lubi takĝe zabawy, w których jest dociskana, podczas zabawy z rówieĂniczkÈ pozwalaïa, ĝeby ta siÚ na niÈ kïadïa. W domu z mamÈ czÚsto
bawi siÚ we wzajemne przepychanie, lubi takĝe byÊ mocno masowana, natomiast
lekki dotyk jÈ draĝni.
Dziewczynka nie czuje dobrze swojego ciaïa, schodzÈc po schodach obserwuje swoje stopy, takĝe podczas chodzenia jej gïowa jest lekko opuszczona w dóï,
zamiast patrzeÊ przed siebie. Ma takĝe problem z guzikami, jeĝeli spodnie sÈ na
guzik, to ĂciÈga je przez nogi bez rozpinania. Nie potrafi odpiÈÊ kurtki i ĂciÈgnÈÊ
jej samodzielnie oraz wykonywaÊ czynnoĂci z zamkniÚtymi oczami. Musi mieÊ
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kontrolÚ wzroku nad tym co robi. Odmawia zabaw, w których oczy muszÈ byÊ
zamkniÚte, a kiedy juĝ ma je zasïoniÚte stoi w bezruchu.
PiÚciolatka nie uĝywa adekwatnej siïy do przedmiotów, nie potrafi przenieĂÊ
szklanki z wodÈ, ĝeby jej nie wylaÊ, a takĝe sprawia czÚsto wraĝenie, ĝe ma problem z piciem i z trafieniem szklankÈ do buzi.
Kasia ma takĝe niskie napiÚcie miÚĂniowe. Ciaïo dziewczynki jest pochylone
w przód, a podczas prac stolikowych czÚsto podpiera gïowÚ. Po upomnieniu
przez rodzica lub nauczyciela, ĝeby siÚ wyprostowaïa, dokonuje korekty na chwilÚ, po czym znów wraca do nieprawidïowej postawy ciaïa.

Dyskusja
Dziecko z nadreaktywnoĂciÈ dotykowÈ moĝe wybrzydzaÊ przy jedzeniu, preferowaÊ okreĂlone jego faktury, moĝe takĝe nie lubiÊ pokarmów, w których wystÚpujÈ niespodziewane grudki, a takĝe pokarmów klejÈcych siÚ, jak np. kleiki ryĝowe (Kranowitz 2012: 101). Poza tym w ustach znajdujÈ siÚ receptory czuciowe
umoĝliwiajÈce identyfikacjÚ faktur, ksztaïtu, temperatury i smaku potraw (Ayres
2016: 122), a ich zaburzona percepcja dostarcza nieprawidïowych boděców czuciowych podczas spoĝywania pokarmów, co tïumaczyïoby wybiórczoĂÊ pokarmowÈ dziewczynki. Przyczyn duĝej wraĝliwoĂci oralnej naleĝy takĝe dopatrywaÊ
siÚ w tym, ĝe na twarzy znajduje siÚ bardzo duĝa liczba receptorów niezbÚdnych
do przetrwania, stÈd dziecko z obronnoĂciÈ dotykowÈ jest tak wraĝliwe, szczególnie w okolicach ust (ibidem: 123). W przypadku dziewczynki objawia siÚ to
unikaniem mycia zÚbów czy nadmiernym strachem przed wizytÈ u stomatologa.
Problemy ze snem i zasypianiem Kasi tïumaczy jedna z hipotez, zakïadajÈc
zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy systemem dotykowym a tworem siatkowatym, odpowiadajÈcym za pobudzenie organizmu. Hipoteza ta zakïada, ĝe u dzieci z obronnoĂciÈ
dotykowÈ centralne procesy powodujÈ zbyt maïe hamowanie informacji dotykowych, co ma wpïyw na nieprawidïowe funkcjonowanie tworu siatkowatego
(Przyrowski 2014: 35).
Kasia unika pewnych ubrañ ze wzglÚdu na fakturÚ, a mama musi wycinaÊ
z nich metki. U dzieci z obronnoĂciÈ dotykowÈ wystÚpuje przesadna wraĝliwoĂÊ
na boděce dotykowe generowane przez ubrania dotykajÈce ich ciaïa, a ich mózg
nie jest w stanie ich wyhamowaÊ, co doprowadza do ciÈgïego pobudzenia organizmu (Ayres 2016: 119).
Odczuwanie dotyku, ciepïa i zimna oraz bólu zaczyna siÚ w skórze, w której
znajdujÈ siÚ specjalne receptory wychwytujÈce poszczególne rodzaje tych boděców. Róĝnica w przetwarzaniu tych boděców polega na tym, ĝe impulsy niosÈce
o nich informacjÚ podÈĝajÈ do mózgu innymi drogami (Eliot 2010: 177), w zwiÈz-
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ku z tym zaburzenia w przetwarzaniu dotykowym obejmujÈ takĝe odczuwanie
bólu i temperatury tak jak w przypadku Kasi.
Kasia unika dotyku innych osób, zwïaszcza tego nieoczekiwanego. WïaĂciwe
funkcjonowanie zmysïu dotyku odgrywa kluczowÈ rolÚ we wïaĂciwych kontaktach miÚdzyludzkich (Okraska-mwiek 2016: 16). Dobrze wyregulowany ma podstawowe znaczenie w dobrych kontaktach z innymi luděmi. Jeĝeli dziecko na
kontakt fizyczny, reagujÈc w sposób niezrozumiaïy dla wiÚkszoĂci ludzi moĝe ich
do siebie zraziÊ (Kranowitz 2012: 99). Dziecko z nadwraĝliwoĂciÈ dotykowÈ moĝe
odrzucaÊ osoby chcÈce je przytuliÊ, o ile nie znajdujÈ siÚ one na jego liĂcie akceptowanych (takÈ listÚ takĝe ma dziewczynka). Na takiej liĂcie u dzieci najczÚĂciej
znajduje siÚ rodzic lub inna osoba, której dziecko ufa i potrafi przewidzieÊ jej
zachowanie. Do listy osób nieakceptowanych mogÈ zaliczaÊ siÚ nauczycielki
w przedszkolu, krewni, a nawet dziadkowie (ibidem: 89).
PodreaktywnoĂÊ dziewczynki z nadreaktywnoĂciÈ moĝe wynikaÊ z tego, ĝe
dysfunkcje u dzieci z autyzmem sÈ niejednorodne i nie majÈ staïego charakteru,
zdarza siÚ, jak w przypadku Kasi, ĝe dziecko z ASD w obrÚbie dïoni i stóp poszukuje silnych doznañ czuciowych, a w sferze oralnej wystÚpuje obronnoĂÊ dotykowa (Odowska-Szlachcic 2016: 70).
DÈĝenie dziewczynki do mocnego i gïÚbokiego nacisku jest uzasadnione tym,
ĝe na wiÚkszoĂÊ ludzi dziaïa on uspokajajÈco. Badania wskazujÈ na istotnÈ rolÚ
jakÈ odgrywajÈcÈ wraĝenia proprioceptywne na pobudliwoĂci caïego systemu
nerwowego. Boděce, które pïynÈ w wyniku mocnego uĂcisku, sÈ rejestrowane
w hipokampie, w tworze siatkowatym i w systemie limbicznym, a dziaïanie neurotransmiterów adrenaliny i serotoniny jest zwiÈzane z tymi strukturami mózgu,
stÈd wraĝenia propriocepcji mogÈ modulowaÊ poziom pobudzenia OUN (Przyrowski 2019: 47).
Jeĝeli opracowywanie informacji proprioceptywnych przebiega niewïaĂciwie,
nasze ruchy sÈ wolniejsze, a mózg nie rejestruje prawidïowo informacji o pozycji
rÈk, nóg czy tuïowia (Przyrowski 2014: 28). Moĝe to byÊ jednÈ z przyczyn sïabego
poczucia ciaïa dziewczynki.
Brak uĝywania adekwatnej siïy w stosunku do przedmiotów moĝe wynikaÊ
z podreaktywnoĂci systemu proprioceptywnego, gdyĝ propriocepcja pomaga
oceniÊ ruchy poprzez wyczucie jaki jest nacisk na miÚĂnie, dziÚki czemu dostarcza
informacji z jakÈ siïÈ naleĝy je wykonaÊ oraz jaka powinna byÊ ich jakoĂÊ i liczba.
W zwiÈzku z faktem, ĝe dziecko nie otrzymuje wystarczajÈcej informacji z miÚĂni
i stawów, trudno jest mu dostosowaÊ ruchy w obliczu zmieniajÈcych siÚ wymagañ (Kranowitz 2012: 133). Takĝe niskie napiÚcie miÚĂniowe czÚsto wiÈĝe siÚ
z nadwraĝliwoĂciÈ dotykowÈ (Odowska-Szlachcic 2018: 60), a takĝe z podreaktywnoĂciÈ systemu proprioceptywnego. Dziecku z dysfunkcjÈ systemu proprio-
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ceptywnego brakuje stabilnoĂci, dziÚki której moĝe utrzymaÊ prawidïowÈ postawÚ ciaïa w zaleĝnoĂci od czynnoĂci którÈ wykonuje. (Kranowitz 2012: 135).

Skuteczne strategie postÚpowania w zaburzeniach w zmyĂle
czucia z powodzeniem wykorzystywane w pracy z analizowanym
przypadkiem dziecka z ASD w przedszkolu terapeutycznym
Dziecko z ASD moĝe mieÊ ogromne trudnoĂci w budowaniu prawidïowych relacji
z innymi osobami, zwïaszcza kiedy nie sÈ uwzglÚdnione jego problemy natury
sensorycznej. W badaniach realizowanych w szkole podstawowej, do której
uczÚszczaï uczeñ z ASD (Stefanow 2020: 200), zostaïy sformowane zalecenia dla
pracy edukacyjno-wychowawczej uwzglÚdniajÈce jego zaburzenia przetwarzania
sensorycznego (w tym czuciowego), czÚĂÊ z nich takĝe z powodzeniem moĝe byÊ
zastosowana w grupie przedszkolnej.
Poniĝej znajdujÈ siÚ strategie postÚpowania w zaburzeniach czucia u dzieci
z ASD z powodzeniem wykorzystywane w badanym przedszkolu terapeutycznym:
1. Podstawowym warunkiem efektywnego realizowania wychowania przedszkolnego oraz inkluzji spoïecznej dziecka z niepeïnosprawnoĂciÈ, w tym
dziecka z ASD jest skupienie siÚ na jego mocnych stronach.
2. Pedagodzy pracujÈcy w przedszkolu powinni byÊ w staïym kontakcie
z rodzicami podopiecznego, poniewaĝ to oni sÈ nieocenionym ěródïem
wiedzy o jego funkcjonowaniu. W przypadku zaburzeñ czucia, jest to o tyle
waĝne, ĝe razem z rodzicami okreĂlajÈ, które boděce czuciowe sÈ niekomfortowe dla dziecka, które sÈ przyjemne, a które sÈ obojÚtne. Poprzez identyfikacjÚ zaburzeñ czucia u dziewczynki, pedagodzy sÈ w stanie prognozowaÊ
jej poszczególne reakcje behawioralne wywoïane danym boděcem dotykowym lub propriocepcyjnym i zapobiegaÊ ewentualnej reakcji „walcz, uciekaj”.
3. W grupie przedszkolnej dziecko z ASD moĝe mieÊ przyznanego nauczyciela
wspomagajÈcego. Tylko dobra wspóïpraca pomiÚdzy dwoma nauczycielami
(moĝe teĝ byÊ zatrudniona pomoc nauczyciela) moĝe stworzyÊ Ărodowisko,
zaspokajajÈce potrzeby sensoryczne dziecka. W sytuacji, gdy któryĂ z nauczycieli dziewczynki zaobserwuje u niej przeciÈĝenie sensoryczne prowadzÈce do deprywacji sensorycznej, nauczyciel wspóïorganizujÈcy ksztaïcenie specjalne pomaga jej siÚ wyciszyÊ, poprzez wyjĂcie z sali do sali
relaksacyjnej, w którÈ jest zaopatrzona placówka lub udostÚpniajÈc dziewczynce sïuchawki wyciszajÈce.
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4. Warto jest takĝe przeprowadziÊ analizÚ zachowania dziecka, ĝeby zidentyfikowaÊ czynniki aktywujÈce dane zachowanie oraz konsekwencje tego zachowania. U dziewczynki nieumiejÚtnoĂÊ zabawy z rówieĂnikami moĝe
wynikaÊ z tego, ĝe dana zabawa przekracza jej moĝliwoĂci percepcji boděców czuciowych przez ukïad nerwowy. Dziewczynka nie czuje dobrze swojego ciaïa stÈd zabawy wymagajÈce dynamicznego ruchu mogÈ byÊ dla niej
problematyczne. Poza tym zadania ruchowe wykonuje mniej sprawnie niĝ
jej rówieĂnicy i wolniej przetwarza komunikaty werbalne. Naleĝy dostosowaÊ zabawy tak, aby dziewczynka nie byïa w nich przegrana, przeanalizowaÊ dokïadnie danÈ sytuacjÚ, co siÚ staïo, ĝe dziecko zareagowaïo tak a nie
inaczej, nie moĝna tylko koncentrowaÊ siÚ na eliminowaniu zachowania
problematycznego, bez poznania jego przyczyny.
5. Dziecko poprzez zaburzenia w systemie dotykowym i proprioceptywnym
moĝe baÊ siÚ ciemnoĂci i wykonywania zadañ z zasïoniÚtymi oczami.
W przypadku zasïoniÚcia Kasi oczu, jej ciaïo sztywnieje. LÚk ten moĝe wynikaÊ z tego, ĝe dziewczynce trudno jest kontrolowaÊ swoje ciaïo bez udziaïu
wzroku, zatem moĝna zachÚcaÊ jÈ do takich aktywnoĂci, natomiast nie zmuszaÊ. Naleĝy takĝe zadbaÊ, ĝeby dziewczynka nie zostawaïa w ciemnych pomieszczeniach sama, w pokoju powinna byÊ lampka nocna, jednak opiekun
powinien byÊ pewny, ĝe dziecko potrafi jÈ wïÈczyÊ, poniewaĝ proste czynnoĂci mogÈ okazaÊ siÚ skomplikowane dla dziecka z dysfunkcjÈ zmysïu czucia.
6. Zarówno nauczyciele w przedszkolu, jak i pozostaïy personel powinni wykazaÊ siÚ cierpliwoĂciÈ, dostosowujÈc temperaturÚ wody czy potraw do takiej,
jakÈ toleruje dziecko. Naleĝy uwzglÚdniÊ takĝe fakt, ĝe dziecko moĝe inaczej
odczuwaÊ temperaturÚ niĝ rówieĂnicy czy osoby dorosïe, zatem odczuwalna
temperatura optymalna dla nauczyciela moĝe okazaÊ siÚ zbyt ciepïa lub zbyt
zimna dla dziecka. W przedszkolu, do którego uczestniczy Kasia, nauczyciele
naprawdÚ wykazujÈ siÚ duĝÈ cierpliwoĂciÈ, pomagajÈc regulowaÊ jej temperaturÚ wody podczas mycia rÈk przed posiïkiem czy po posiïku. W przypadku
gdy temperatura nie speïnia oczekiwañ dziewczynki, odmawia ona czynnoĂci
higienicznych czy w przypadku posiïku – jedzenia.
7. Nie naleĝy zmuszaÊ dziecka do stania podczas zabaw w wyznaczonym miejscu,
lecz uszanowaÊ jego preferencje sensoryczne, gdyĝ ich ignorowanie moĝe wywoïaÊ reakcjÚ „walcz lub uciekaj”. Dziewczynka ze wzglÚdu na nadwraĝliwoĂÊ
dotykowÈ zawsze stoi na koñcu grupy lub na jej obrzeĝach w celu zmniejszenia
szansy nieoczekiwanego jej dotkniÚcia przez rówieĂników; idÈc na spacer takĝe
idzie na koñcu grupy, co ogranicza ryzyko niespodziewanego dotkniÚcia. Pracownicy przedszkola nie narzucajÈ dziewczynce, gdzie ma staÊ podczas zabaw,
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czy gdzie ma iĂÊ, dla nich najwaĝniejsze jest ogólne zaangaĝowanie dziecka
(w miarÚ jego moĝliwoĂci).
Przy wybiórczoĂci pokarmowej, nowe pokarmy powinny byÊ wprowadzane
w bardzo maïych iloĂciach, a dziecko powinno byÊ przez dorosïego zachÚcane do ich konsumpcji i odpowiednio motywowane. Najlepszy efekt zostanie osiÈgniÚty, kiedy dziecku proponuje siÚ pokarmy o konsystencji, które juĝ
zna i lubi; w przypadku Kasi, która nie je w ogóle innego miÚsa niĝ pierĂ
z kurczaka i parówki, moĝna spróbowaÊ rozwinÈÊ dietÚ o róĝnego rodzaju
miÚso przypominajÈce w konsystencji te które toleruje. WprowadzajÈc zupeïnie nowÈ kategoriÚ ĝywnoĂci, takĝe naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ aktualne preferencje ĝywieniowe dziecka. Dziewczynka potrafi z obiadu wybieraÊ marchewkÚ, groszek czy por, zatem jeĝeli jest taka moĝliwoĂÊ, naleĝy podaÊ jej
danie bez tych skïadników, dziÚki czemu jest szansa, ĝe unikniemy segregacji
poszczególnych skïadników dania. Jeĝeli wiemy, ĝe dziecko nie lubi danych
pokarmów, nie naleĝy na siïÚ próbowaÊ mu je podaÊ na talerzu czy je nakarmiÊ, gdyĝ moĝe to spowodowaÊ u dziecka odruch wymiotny oraz zaburzyÊ
dobre relacje. Takĝe warto, jeĝeli jest to moĝliwe, angaĝowaÊ dziecko w przegotowywanie posiïków.
W zwiÈzku z nadreaktywnoĂciÈ okolicy rÈk i nóg naleĝy dostarczyÊ dziewczynce stymulacji tych okolic, angaĝujÈc jÈ we wszelkie zabawy z ciastolinÈ,
plastelinÈ, farbami lub innymi substancjami. Moĝna wprowadzaÊ róĝne sensoryczne tory przeszkód, które dziewczynka mogïaby przejĂÊ bosymi stopami, dziÚki czemu dostarczamy dziewczynce boděców dotykowych, których
tak poszukuje, a poza tym dbamy o optymalny poziom regulacji pobudzenia
o którym pisze Miller (2016: 125).
Mocny uĂcisk dziaïa uspokajajÈco, zatem bÚdzie skutecznym mechanizmem
wyciszajÈcym dziecko w sytuacjach stresowych. W przypadku, kiedy nie pozwala ono przytuliÊ siÚ nauczycielkom pracujÈcym w przedszkolu i nie ma
moĝliwoĂci zorganizowania mu ustronnego miejsca, w którym mógïby siÚ
wyciszyÊ, warto mieÊ w sali materac czy koc, do którego moĝna go zawinÈÊ w
sytuacjach przeciÈĝenia sensorycznego. Dobrym rozwiÈzaniem byïaby takĝe
poduszka otulajÈcÈ czy wszelkiego rodzaju tunele sensoryczne. W przedszkolu, do którego uczÚszcza dziewczynka, takim miejscem jest póïotwarta, ciasna
szafa, z której korzysta nie tylko Kasia, ale i inne dzieci.
W przedszkolu warto zachÚciÊ dziecko do podnoszenia i noszenia ciÚĝszych
rzeczy, oczywiĂcie nieprzekraczajÈcych jego moĝliwoĂci fizycznych. Zalecane
jest takĝe pchanie czy ciÈgniÚcie np. kolegi/koleĝanki na sankach, czy podczas
zabawy w grupie. Wszystkie te aktywnoĂci stymulujÈ ukïad proprioceptywny.
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12. Propriocepcja jest kluczem do zasypiania i do wyciszenia organizmu, zatem
w przypadku zaburzonego snu i trudnoĂci z zasypianiem moĝna zastosowaÊ
koïderkÚ obciÈĝeniowÈ. Moĝna takĝe owinÈÊ dziecko ciasno jego ulubionym
kocem. Pomocna moĝe takĝe okazaÊ siÚ obcisïa pidĝama. Kasia Ăpi z duĝÈ iloĂciÈ pluszaków, co takĝe moĝe siÚ wiÈzaÊ z poszukiwaniem stymulacji proprioceptywnej. W przedszkolu dziewczynka pomimo wyciszenia i stymulacji
czucia gïÚbokiego poprzez docisk, nie potrafi usnÈÊ, moĝe to byÊ spowodowane innymi zaburzeniami sensorycznymi.
13. Warto angaĝowaÊ dziecko w gry, zabawy czy codzienne aktywnoĂci stymulujÈce zmysï czucia. Wzorce zachowania czïowieka sÈ raczej staïe, jednak mogÈ
ulegaÊ zmianom w wyniku doĂwiadczenia, poniewaĝ wpïyw Ărodowiska odciska siÚ w strukturze mózgu za sprawÈ jego plastycznoĂci (zdolnoĂci do modyfikacji organizacji poïÈczeñ neuronalnych pod wpïywem boděców (Vetulani 2014: 87).

Podsumowanie
Zaburzenia zmysïu czucia sÈ bardzo powszechnym zjawiskiem wĂród populacji
dzieci z ASD. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ ukonstytuowanych na analizie przypadku 5-letniej dziewczynki z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu, uczÚszczajÈcej do grupy przedszkolnej. Przedstawiono takĝe skuteczne
strategie radzenia sobie z poszczególnymi zaburzeniami zmysïu czucia, skutecznie stosowanymi przez przedszkole do którego uczÚszczaïa dziewczynka.
W badanym przypadku zaobserwowano reakcje behawioralne wskazujÈc na
nadreaktywnoĂÊ w systemie dotykowym (jedynie w obszarze rÈk i stóp zaobserwowano podreaktywnoĂÊ) oraz na podreaktywnoĂÊ systemu proprioceptywnego.
Literatura przedmiotu podaje, ĝe wĂród populacji dzieci z autyzmem najczÚĂciej
identyfikowanymi zaburzeniami sÈ te w zakresie modulacji sensorycznej (Biaïas-Paluch 2017: 87). Kombinacja tych zaburzeñ takĝe ma swoje odzwierciedlenie
w literaturze przedmiotu, która podaje, ĝe w obronnoĂci dotykowej wystÚpuje
zbyt wysoki próg reaktywnoĂci na boděce pochodzÈce m.in. z ukïadu proprioceptywnego, co moĝe byÊ wynikiem nadmiernego hamowania (Przyrowski 2014: 35).
Tak teĝ byïo w przepadku dziewczynki, u której m.in. zdiagnozowano zaburzenia
przetwarzania sensorycznego w ukïadzie dotykowym oraz proprioceptywnym
(zmyĂle czucia).
Powyĝszy artykuï nie wyczerpaï zagadnienia jakim sÈ zaburzenia w zmyĂle
czucia u dzieci z ASD, poniewaĝ nie byïo moĝliwe uwzglÚdnienie ich wszystkich
kombinacji. BiorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe w DSM-V zaburzenia przetwarzania senso-
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rycznego sÈ uwzglÚdnione w diagnostyce autyzmu w ramach kryterium ograniczonych i powtarzanych zachowañ, niezbÚdne wydaje siÚ przeprowadzenie dalszych badañ, które pomogïyby je zidentyfikowaÊ, a takĝe opracowaÊ skuteczne
strategie uwzglÚdniajÈce SPD u dzieci z ASD.
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