
„Nie bądź zielony w kwestii autyzmu – 2 kwietnia bądź niebieski” 

 

 

Całościowe zaburzenia rozwojowe ( autyzm, Zespół Aspergera) 

 
Autyzm 
 

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, wynikającym z nieprawidłowości w 

obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Objawia się na bardzo różne sposoby. Dziecko 

autystyczne może nie mówić, może unikać kontaktu z otoczeniem i mieć skłonność do 

powtarzania pewnych czynności. 

Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich możliwych przyczyn autyzmu. Wiemy, że sprzyjać mu 

mogą komplikacje w trakcie ciąży i porodu, stosowane leki i przebyte przez matkę 

choroby. Wiadomo też, że u ok. 10–30% pacjentów zaburzenie to ma podłoże genetyczne. 

 

Autyzm to przede wszystkim opóźniony rozwój mowy i unikanie kontaktu z otoczeniem 

Każde dziecko z autyzmem jest inne, dlatego też najczęściej mówi się o „zaburzeniach ze 

spektrum autyzmu”. Można jednak wyróżnić pewne cechy wspólne dla wszystkich dzieci, które 

są nim dotknięte. Przede wszystkim taki maluch stroni od kontaktu z otoczeniem, nie reaguje 

na imię, ma problemy z dostosowaniem się do jakichkolwiek zmian w tym otoczeniu (lubi, gdy 

wszystko jest na swoim miejscu, chodzi tymi samymi ścieżkami), często powtarza też 

określone zachowania i czynności. 

Dziecko autystyczne może nie reagować uśmiechem na uśmiech, unikać kontaktu wzrokowego 

i nie lubić się przytulać. Wielu autystyków ma poważne zaburzenia w rozwoju mowy. Część 

nie mówi w ogóle, część posługuje się pojedynczymi słowami lub zwrotami. Niektórym 

dzieciom zdarza się powtarzać słowa lub zdania wypowiedziane przez inne osoby (to tzw. 

echolalia). Jednak pomimo trudności z opanowaniem mowy, dzieci autystyczne nie próbują 

kontaktować się z otoczeniem w żaden inny sposób, np. gestem, mimiką, krzykiem. Rodzic 

może odnieść wrażenie, że jego pociecha żyje we własnym świecie. 

Wiele objawów tego zaburzenia można zaobserwować podczas zabawy. Dziecko z autyzmem 

nie bawi się zabawkami, tak jak rówieśnicy – najczęściej niezgodnie z tym, do czego są 

przeznaczone. Nie potrafi też bawić się w odgrywanie ról. Ma tendencję do układania według 

ustalonego przez siebie schematu, np. samochodzików w rządki albo kloców według ich koloru, 

kształtu czy wielkości. 

W przebiegu autyzmu często pojawia się tzw. fiksacja, polegająca na koncentrowaniu się/ 

przywiązaniu do konkretnych osób, przedmiotów, sytuacji czy zachowań. Często skupiają też 

swoją uwagę na jednej tylko dziedzinie. Jednym z objawów są też tzw. stereotypie ruchowe. 

Malec może bez celu podskakiwać, machać rękami lub kręcić się w kółko. Nierzadko wpadają 

w złość i są agresywne. 

 

Autyzm powoduje problemy z odbieraniem bodźców 

Dzieci z autyzmem obierają świat inaczej niż rówieśnicy. Występują u nich tzw. zaburzenia 

integracji sensorycznej. Przetwarzanie bodźców płynących z zewnątrz jest u nich 

nieprawidłowe. Nie odbierają ich tak jak inne dzieci, nie potrafią też na nie prawidłowo 

reagować. Ich zmysły są albo za bardzo wyostrzone, albo przeciwnie – nieuwrażliwione. Nawet 

najdelikatniejszy dotyk dziecko z autyzmem może odczuwać jako bardzo silny. To co dla nas 

będzie zwykłym dźwiękiem, dla niego może stać się trudnym do zniesienia hałasem. Bywa też 

odwrotnie. Maluch może być niewrażliwy na dotyk i w związku z tym będzie próbował 

dostymulować się, np. uderzając głową o ścianę albo rzucając na podłogę. 



Autystyczne dziecko nie postrzega też przedmiotów jako pewnej całości, widzi w nich tylko 

poszczególne elementy. Patrząc na twarz mamy, widzi np. tylko oko albo tylko nos. To 

wszystko powoduje, że maluch często ma problemy ze zrozumieniem prostych komunikatów. 

 

Pierwsze objawy autyzmu mogą pojawić się w różnym momencie życia. Czasem już po 

narodzinach widać, że dziecko zachowuje się inaczej. Niekiedy choroba pojawia się zupełnie 

niespodziewanie. Dziecko do pewnego momentu rozwija się prawidłowo i nagle w ciągu 

zaledwie kilku dni czy tygodni gubi zdobyte wcześniej umiejętności. Są też dzieci,  

u których autyzm rozwija się stopniowo. Przyjęto jednak, że objawy autyzmu powinny ujawnić 

się u dziecka do 3 roku życia. Oczywiście nie wszystkie charakterystyczne symptomy tego 

zaburzenia muszą być obecne, mogą mieć też różne nasilenie. 

 

Jak rozpoznawany jest autyzm? 

 

Diagnostyka autyzmu wymaga udziału wielu specjalistów – psychologa, pedagoga, psychiatry 

czy pediatry. Najpierw zbierany jest szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka, którzy 

odpowiadają na pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu oraz tego, jak wyglądał 

dotychczasowy rozwój dziecka – od narodzin do chwili obecnej. Potem specjaliści sami 

obserwują dziecko, sprawdzają jak maluch zachowuje się w towarzystwie obcych, a jak w 

towarzystwie rodziców. Przyglądają się temu, jak maluch organizuje sobie czas, gdy nikt nie 

proponuje mu żadnego zajęcia. 

 

 

Jakie zmiany w genach przyczyniają się do rozwoju autyzmu u dzieci? 

Z badań naukowych wynika, że nawet 30% wszystkich przypadków zaburzeń ze spektrum 

autyzmu może mieć podłoże genetyczne. Do rozpoznania genetycznej przyczyny autyzmu 

niezbędne mogą więc okazać się testy DNA oraz konsultacja z lekarzem genetykiem. Wśród 

badań zalecanych w diagnostyce autyzmu wymienia się badanie kariotypu oraz badania w 

kierunku mutacji w określonych genach. Ponadto udało się wykazać, że ryzyko wystąpienia 

zaburzeń ze spektrum autyzmu u bliźniaka jednojajowego (identycznego pod względem 

zestawu genów) chorego dziecka, wynosi od 36% do 95%. Z kolei w rodzinach, w których jest 

już dziecko dotknięte autyzmem, ryzyko urodzenia się kolejnego z tym zaburzeniem określa 

się na ok. 2–18%. 

 

Zdiagnozowano autyzm u dziecka – i co dalej? 

Im wcześniej zdiagnozujemy autyzm u dziecka, tym lepiej będzie ono radzić sobie w 

późniejszym życiu. Według danych statystycznych 10 do 15% dzieci, u których szybko 

postawiono diagnozę i wdrożono leczenie udaje się wyjść z autyzmu. U pozostałych stosuje się 

odpowiednio dobraną terapię, która może znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka. 

 

 

Zespół Aspergera (AS Asperger,s Syndrome) 

 
Jest to zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się 

upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do 

zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi 

zainteresowaniami. Mocną stroną osób z AS jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci. Wielu z 

nich jest uzdolnionych matematycznie.  

Istnieje duża rozbieżność w nasileniu symptomów w tym zespole: dziecko z łagodną formą, 

które nie było zdiagnozowane może po prostu wydawać się troche dziwne, ekscentryczne. 

https://badaniaprenatalne.pl/podejrzenie-autyzmu-u-dziecka/
http://www.geneticus.pl/test-ojcostwa-dla-wlasnej-wiedzy
http://www.poronilam.pl/badania/przyczyny-poronienia-badanie-kariotypu


Chociaż Zespół Aspergera jest częściej spotykany niż autyzm, nadal jest rzadko rozpoznawalny 

zarówno przez rodziców i specjalistów. A wielu z nich może sie nigdy z AS nie zetknęło. 

Wydaje się, że częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek.  

Mówiąc ogólnie - trudnością dla takiego dziecka jest nawiązanie przyjaźni z powodu braku 

zrozumienia tych drobnych aspektów życia społecznego opisujących, jak to zrobić. 

Posługiwanie sie mową jest troszke dziwaczne ponieważ przenoszone jest dokładne znaczenie 

tekstu czytanego lub słyszanego (brak zrozumienia żartów, figur retorycznych).  

Dzieci takie są najszczęśliwsze, jeżeli poruszają się według ustalonych schematów  

w uporządkowanym świecie. Jeżeli mają kłopot z podjęciem decyzji (bardzo często) wycofują 

się do ulubionych zajęć. Uwielbiają pochwały, wygrywanie, bycie pierwszym. Problem 

natomiast stanowią porażki, stawienie czoła krytyce. 

Złe zachowanie często jest wynikiem niemożliwości w porozumieniu się, kłopotów ze 

zrobieniem czegoś, frustracji. 

Dzieci takie potrzebują miłości, czułości, troski, cierpliwości i zrozumienia. Chronione w ten 

sposób rozkwitają. 

Dzieci z AS są najczęściej inteligentne, szczęśliwe i kochające. Jeżeli spróbujemy przebić się 

do ich wewnętrznego świata możemy im pomóc w znalezieniu swojego miejsca w 

społeczności. 

Dzieci te mają silną potrzebę skończenia raz rozpoczętego zadania, dobrze jest znaleźć metodę 

na rozładowanie stresu, jaki w takich przypadkach powstaje. Skuteczne jest poinformowanie, 

że daną czynność należy skończyć w x minut - dla dzieci starszych. Dla młodszych mogą 

pomóc sugestie, aby zapisać grę (program komputerowy), włożyć zakładkę do książki. 

W miarę dorastania dzieci niektóre problemy zmniejszają się, ale też jak i z innymi dziećmi 

pojawiają się nowe. 

Niektórzy nastolatkowie mogą odczuć brak przyjaźni jako duży problem, ponieważ próbują 

takową nawiązać jakimiś swoimi sposobami, ale trudno im ją podtrzymać. Nie jest to regułą. 

Wiele związków koleżeńskich może trwać długo. Wiele umiejętności socjalnych musi być 

zapamiętanych (zakodowanych), aby ci młodzi ludzie mogli znaleźć swoje miejsce w 

społeczeństwie. Wykorzystaj więc każdą sytuację, aby to opisać, wytłumaczyć i powtarzaj, 

powtarzaj. Ciągle i ciągle - może któregoś dnia "zaskoczy" i trafi we właściwe miejsce. 

Artykuł ten, podobnie jak większość opracowań tego typu, opisuje prawie wszystkie możliwe 

problemy, jakie mogą wiązać się z zespołem Aspergera. Nie znaczy to, że wszystkie wystąpią 

u każdego dziecka. Każde z tych dzieci ma swój własny pułap osiągnięć i porażek - jak każdy 

z nas. 

 

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera: 

 upośledzone interakcje społeczne  

 kłopoty z porozumiewaniem się / komunikacją  

 bardzo szczególne zainteresowania / natręctwa  

 powtarzające się rytuały, schematyczne zachowanie się, brak elastyczności. 

  

Interakcje społeczne 

Dzieci z AS mają bardzo skąpe umiejętności społeczne. Nie potrafią właściwie zinterpretowac 

wskazówek społecznych i z tego powodu nie są w stanie wytworzyć prawidłowej odpowiedzi 

emocjonalnej. Mogą nie odczuwać potrzeby podzielenia się informacjami i doświadczeniami. 

Problemy tego typu są mniej dostrzegane przez rodziców i dorosłych, ale prowadzą do 

niemożności stworzenia więzi z rówieśnikami. To z kolei może prowadzić do frustracji i w 

rezultacie problemów z zachowaniem. Dla takich dzieci świat jest bardzo skomplikowanym 

miejscem. Najcześciej są samotne - niektórym z tym dobrze, niektórym nie. Zachowanie takich 

dzieci (np. na podwórku) jest zauważalnie inne niż rówieśników. Ich naiwność 



(prostoduszność) może być powodem wyszydzania i ataków (również fizycznych), jeżeli nikt 

nie wystąpi w ich obronie. Często skupione na małym detalu nie zauważają całości sytuacji. Na 

przykład dziecko takie bedzie zadowolone, że może odpowiedzieć komuś na pytanie nie 

zauważając przy tym szydzących twarzy, przedrzeźniających gestów. 

 

Komunikowanie się 

Problemem są zarówno komunikacja słowna jak i pozasłowna. Często dziecko nie jest w stanie 

zinterpretować tego co mówią inne osoby. Trzeba zwracać uwagę na to, aby wypowiedzi były 

proste, precyzyjne i dosłowne. Metafory i figury retoryczne (jak np. "pokarm dla duszy") muszą 

być dziecku z AS wytłumaczone, ponieważ ma ono skłonności do przyswajania sobie 

dosłownego znaczenia.  

Dzieci z AS próbują wykorzystać zapamiętane wcześniej zwroty - niestety, nie zawsze w 

odpowiedniem kontekście. 

Zdarza się, że taką wypowiedź trzeba "przetłumaczyć", aby inni mogli zrozumieć jej sens. 

Rozwój mowy może być w niektórych przypadkach opóźniony. Język mówiony jest czasami 

dziwny. Zdarza sie, że dzieci nie mówią z lokalnym akcentem, wykrzykują fragmenty zdań 

(niezależnie od sytuacji). Słownictwo jest bardzo formalne, ton monotonny, nie występuje 

typowa "melodyka" wypowiedzi.  

Nawet jeżeli dziecko ma bardzo bogate słownictwo nie należy nie należy oczekiwać, że 

umiejętność rozumienia wypowiedzi jest na takim samym poziomie. Dziecko z AS potrafi 

mówić długo i dużo na interesujący go temat nie rozpoznając, że słuchający nie jest tym 

zainteresowany bądź też jest wyraźnie znudzony. 

Kłopoty z użyciem właściwego słowa lub też z sformułowaniem wypowiedzi są częścią 

problemów semantyczno -pragmatycznych. Często wydaje się, że dziecko takie mówi "w 

kierunku" a nie "do" słuchającego, raczej informując niż podtrzymując konwersację. Język 

ciała i mimika dziecka z AS również wydaje się niewłaściwa (raczej sztywne "wlepianie oczu" 

niż patrzenie na rozmówce). Odczytywanie takich sygnałów (mimika i język ciała) jest jedną z 

jego słabszych stron, co może w rezultacie prowadzić do nieporozumień. Zdarza się, że dzieci 

takie potrafią czytać w bardzo wczesnym wieku (hyperleksja), ale nie znaczy to, że rozumieją 

treść czytanego tekstu - jest to rzecz, którą należy sprawdzać. 

 

Zainteresowania, natręctwa 

Jednym z podstawowych objawów zespołu Aspergera jest nietypowe zainteresowanie dziecka 

jakimś określonym tematem. Często te zainteresowania dotyczą środków transportu 

np.pociągów, samolotów lub też kompterów, dinozaurów, map. Zdarza się, że zainteresowania 

się zmieniają, ale nie intensywność ich przeżywania. Może to prowadzić do ograniczenia 

aktywności w innych dziedzinach życia dziecka. 

 

Rytuały, brak elastyczności 

Dziecko z AS ma skłonności do wymuszania bardzo sztywnych reguł na sobie i otoczeniu. 

Dotyczą one tego co będzie robione, w jaki sposób, w jakiej kolejności. Może być to bardzo 

trudne dla wszystkich. W miarę dorastania dziecka trochę łatwiej jest je namówić na jakieś 

zamiany. Brak elastyczności uzewnętrznia się też w inny sposób, a mianowicie kłopotami w 

myśleniu twórczym i konkretnym. Dzieci takie wymagają wykonywania niektórych rzeczy w 

ten sam sposób, bez zmian. Często nie rozumieją jaki ma wpływ określony moment w 

odniesieniu do całej historii. Nie rozumieją połączenia początku działania z tym co może być 

jego wynikiem. 

Zdarza się, że bardzo dobrze zapamiętują informacje bez rozumienia ich. Należy położyć nacisk 

na to, aby tłumaczyć im wszystko tak ,aby mogły zrozumieć.Błędem jest zakładanie, że skoro 

powtarzają zapamiętaną informację, to wiedzą o czym mówią. 



 

Edukacja 

Jeżeli dziecko z zespołem Aspergera ma być uczone w zwykłej szkole podstawowej, ważne 

jest, aby wykorzystać każdą pomoc, jaka jest dostępna. Aby takową otrzymać, należy uzyskać 

dokument, ktory potwierdza, że dziecko potrzebuje specjalistycznej pomocy. Następnie trzeba 

przejść przez cały szereg konsultacji i badań. Procedura ta może zająć kilka - kilkanaście 

miesięcy. Okres ten może być bardzo stresujący, więc nie wahaj sie korzystać takiej pomocy 

jaka będzie ci dostępna. 

Wybierając szkołę dla dziecka należy wziąć pod uwage, czy personel tej placówki będzie 

chętny do poszerzenia swojej wiedzy o kłopotach, jakie mogą wystąpić zarówno ze strony 

dziecka jak i nauczycieli. Pomoc jaka jest obecnie dostępna w normalnych szkołach i 

integracyjnych. Grupę pomagającą dziecku stanowią: nauczyciel oraz specjalny nauczyciel ze 

znajomością problemów autyzmu. Jeżeli jest to niezbędne, zatrudniani są dodatkowi specjaliści 

prowadzący terapie: zajęciową, językową itp. 

Niezbędna jest ścisła współpraca szkoły i rodziców. Prowadzenie dzienniczka może wspomóc 

komunikację w obie strony, na bieżąco informując o osiągnięciach i kłopotach dziecka. 

 

Czy Zespół Aspergera to to samo co Autyzm? 

 

Pytanie to wciąż nie zostało rozstrzygnięte. Niektórzy eksperci twierdzą, że zespół Aspergera 

powinien być sklasyfikowany osobno, inni argumantują za tym, że główne problemy są takie 

same jak w autyzmie, jedyną różnicą jest tylko natężenie ich występowania. Autyzm jest często 

określany jako odgraniczenie się od normalnego życia, "przebywanie we własnym zamkniętym 

świecie". Nie jest to już teraz "jedyne prawdziwe" określenie autyzmu. Nasilenie ułomności 

jest znacznie większe niż w AS. Dziecko autystyczne ma znacznie ograniczony język, bardzo 

powszechne są też kłopoty z uczeniem się. W AS mowa i inteligencja dziecka (zdolność do 

myślenia, świadomość) są zazwyczaj normalne lub czasami nawet powyżej średniej. 

AS jest rozpoznawany jako schorzenie z tej samej grupy zaburzeń rozwojowych co autyzm. 

Jakkolwiek dokładna diagniza jest bardzo istotna, może sie ona zmienić w miarę rozwoju 

dziecka. Zauważalne u małego dziecka ślady autyzmu mogą ulec złagodzeniu w miarę jak 

dziecko dorasta i powoli uczy się różnych strategii rozwiązywania swoich problemów. 

 
 


