
2 KWIETNIA 
OBCHODZIMY

Światowy 
Dzień Autyzmu

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice
Uczmy się tolerancji i otwarcia na drugiego człowieka



„Zrozumieć
autyzm” 



CZYM JEST AUTYZM?
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które 

ingeruje 

w całą osobowość człowieka. 

Stan, w którym mózg człowieka funkcjonuje  trochę 

inaczej .

Autyzm, to nie choroba ,tylko zaburzenie.



AUTYZM TO:
Przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów 

zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem 
zewnętrznym - z ludźmi i otoczeniem.

Zamykanie się w świecie własnych przeżyć

i odcięcie się od świata rzeczywistego. 

Uważa się, że jest to zaburzenie dotyczące mózgu, mogące 
mieć podłoże genetyczne.

Jednak mimo zidentyfikowania wielu czynników 
zwiększających ryzyko wystąpienia autyzmu, jego przyczyna 

nie została dotąd w pełni poznana.



UŻYWAJĄC POJĘCIA  AUTYZM, MÓWI 
SIĘ O JEGO SPEKTRUM

Obecnie w literaturze światowej używa się określenia 

„Spektrum zaburzeń autystycznych”.

Wynika to z różnic w funkcjonowaniu osób z autyzmem, brakiem jednolitego obrazu co 
do symptomów i głębokości zaburzeń.

❖Są osoby o większej potrzebie wsparcia często nie mówią, mają problemy 

z wykonywaniem samodzielnie codziennych czynności i wymagają stałej opieki.

❖Są osoby o mniejszej potrzebie wsparcia zmagają się głównie z problemami 
komunikacyjnymi, językowymi czy społecznymi i to jest lżejsza odmiana autyzmu 

❖Autyzm może być wysokofunkcjonujący -funkcjonowanie intelektualne (określane jako 

posiadanie IQ przekraczającego 70 punktów) oraz odmiana tzw. zespół Aspergera

(uważany za jedno z najłagodniejszych zaburzeń ze spektrum autyzmu);

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/psychiatria/zespol-aspergera-przyczyny-objawy-terapia-aa-1mx7-kSbN-aYhf.html


AUTYZM TO ZABURZENIA TRZECH  SFER 
ŻYCIA DANEJ OSOBY W ZAKRESIE: 
RELACJI SPOŁECZNYCH:

❖dziecko z autyzmem nie interesuje się innymi,

❖nie inicjuje rozmowy i nie potrafi jej podtrzymać,

❖utrzymuje dystans nawet w stosunku do bliskich mu osób,

❖nie potrafi nawiązać relacji z rówieśnikami,

❖unika kontaktu wzrokowego,

❖reaguje nieadekwatnie do sytuacji (np. dziwnymi minami, grymasami).

❖może wykazywać dziwne zachowania w związku z zabawą – np. może  
rozstawiać je zamiast się nimi bawić,

❖u dzieci z autyzmem obserwuje się manieryzmy ruchowe -dziecko kręci się 
lub kiwa, macha rękami lub uderza głową.



KOMUNIKACJI:

❖dziecko z autyzmem zazwyczaj nie mówi lub może mówić

śpiewnym, wysokim głosem, jak z maszyny,

❖nie rozumie poleceń ani znaczenia słów "tak" i "nie",

❖nie reaguje na własne imię,

❖nieprawidłowo używa składni i fonologii,

❖nie rozumie aluzji i metafor.



OBJAWY AUTYZMU U DZIECI 
TO RÓWNIEŻ:
Stereotypowe zachowania i ograniczona aktywność

❖Często powtarzają ciągle te same ruchy lub wypowiadają te same 
słowa, pozwala im to wyrazić emocje i poczuć się bezpiecznie;

❖Czasem mają pasje, które nigdy im się nie nudzą: zajmują się 
swoimi ulubionymi czynnościami tak intensywnie, jakby nic innego 
nie istniało;

❖Nie lubią nagłych zmian – wolą, by każdy dzień wyglądał tak 
samo. Odejście od codziennych przyzwyczajeń może ich zasmucić 
lub zezłościć;

❖Potrzebują czasu, by przyzwyczaić się do nowych osób i miejsc.







ODMIANA AUTYZMU-
ZESPÓŁ ASPERGERA

Zespół Aspergera to całościowe 
zaburzenie rozwojowe ze spektrum 

autyzmu, obejmujące zaburzenie funkcji 
społecznych i emocjonalnych 

bez jednoczesnego opóźnienia 
intelektualnego



ZESPÓŁ ASPERGERA-ZABURZENIA 

❖problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, które często 
prowadzą do asymilacji) 

❖obsesyjne zainteresowanie daną dziedziną – tzw. wysepkowe 
zdolności „Mali geniusze”

❖strach przed zmianami 

❖problemy z mową (np. trudności z pojęciem abstrakcyjnych zwrotów) 

❖problemy z organizacją 

❖brak łączności pomiędzy uczuciami a przeżyciami 

❖wysoki iloraz inteligencji, 

❖powtarzalne zachowania



❖rozległa wiedza (czasami na poziomie akademickim) dotycząca interesującej dziecko 
dziedziny,

❖słaby poziom rozumienia, myślenia abstrakcyjnego (rozwijania pojęć, wnioskowania, 
wydawania osądów) oraz rozumienia sytuacji społecznych. 

❖sztywność poznawcza, z myśleniem mało podatnym na perswazję, słabe rozumienie   
czytanego tekstu (mimo, że uczą się czytać szybko i czytają płynnie) oraz zaburzenia 
tzw. pamięci operacyjnej czyli roboczej pamięci krótkotrwałej. 

❖problemy związane ze sprawnością ruchową, 

❖obniżona sprawność manualna, trudności w pisaniu, 

❖trudności we współpracy podczas gier zespołowych. 

❖Trudności te powodują, że w szkole dzieci z zespołem Aspergera są często 
eliminowane z gier zespołowych, nie są wybierane do drużyn.

❖ Trudność sprawia im również nauka czynności związanych z samoobsługą (higiena, 
sprzątanie, ścielenie łóżka, estetyczne spożywanie posiłków), ponieważ nie rozumieją 
potrzeby ich wykonywania. 



ZABURZENIA SENSORYCZNE

nadwrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne 

(np. słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe, smakowe). 
Na niektóre dźwięki, hałas, nadmiar bodźców wzrokowych, 

migoczące światło lamp jarzeniowych, reagować 
rozdrażnieniem zatykaniem uszu, bronieniem się przed 

dotykiem, niechęcią noszenia niektórych ubrań ze względu 

na ich fakturę, metki. 





CZYM RÓŻNI SIĘ ZESPÓŁ ASPERGERA OD AUTYZMU? 

Asperger
A)Rozwój umysłowy 

W normie lub rozwój ponadprzeciętny 

B) Komunikacja 

Mowa rozwija się prawidłowo, choć posługują się 
dziwacznymi sformułowaniami, język nad wyraz 
dojrzały, czasami teatralny, nie uwzględnianie roli 
partnera w rozmowie, narzucanie tematów 

C) Funkcjonowanie społeczne 

Lepsze funkcjonowanie społeczne niż dzieci 
autystycznych, lepiej potrafią się przystosować do 
społeczeństwa, choć dostrzegają innych ludzi w 
otoczeniu to najczęściej traktują ich jako przeszkody 

D) Emocje

Labilność emocjonalna, zdarzają się problemy ze 
zrozumieniem własnych emocji, w okresie dojrzewania 
wiele dzieci z ZA dostrzega swoją odmienność co jest 
powodem częstego ich zapadania na depresję 

Autyzm
A)Rozwój umysłowy

Opóźniony, lub niepełnosprawność intelektualna 

w różnym stopniu

B) Komunikacja

Zdarza się zupełny brak mowy, bądź jeśli dziecko jest 
mówiące nie potrafi wykorzystać tego do komunikacji z 
innymi ludźmi, echolalie –powtarzanie słów

C)Funkcjonowanie społeczne 

Najczęściej bardzo poważnie zaburzone, nieumiejętność 
nawiązywania relacji z innymi ludźmi; ucieczka od 
kontaktów; częste nie dostrzeganie osób w otoczeniu, niski 
lub bardzo niski poziom kompetencji społecznych, 

D)Emocje

Labilność emocjonalna, brak empatii, brak rozumienia 
emocji i okazywania ich 



AUTYZM

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
występuje u 1 dziecka  na 100 , co oznacza, że w 

naszym kraju żyje 400 tysięcy osób 

z autyzmem -na świecie ok.5 mln osób. 

To oznacza, że każdy z nas może znać taką osobę 
lub rodzinę, w której jest osoba z autyzmem. 

Dlatego warto zwiększyć świadomość na ten temat.



KOLOR NIEBIESKI 
SYMBOLIZUJE NADZIEJĘ I JEST 

ZNAKIEM SOLIDARNOŚCI 
Z OSOBAMI Z AUTYZMEM

Świętujmy z

nimi 2 kwietnia



DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 
Anna Janczewska

https://youtu.be/QLv-dvLCgAg - film
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Grand Claire-Autyzm i Zespół Aspergera-
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autyzm. Przewodnik 
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