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Autyzm jest zaburzeniem 

rozwoju, które wpływa na 

funkcjonowanie dziecka w 

wielu obszarach. 

 

Autyzm nie jest chorobą, 

nie podlega leczeniu. 

 

Możemy wspomagać rozwój 

dziecka odpowiednio 

dobraną terapią, 

troszcząc się o dobrostan 

dziecka i  jakość jego 

życia. 

 

 

 

 

Objawy autyzmu  

Dziecko przejawia trudności w 

funkcjonowaniu (tzw. triada 

autystyczna):  

● Społecznym  

● Komunikacyjnym  

● Pojawiają się powracające 

zachowania, zainteresowania, 

schematy 

Co może wzbudzić niepokój rodzica 

zanim dziecko pójdzie do 

przedszkola?  

● Opóźniony rozwój mowy  

● Zmniejszony/ wybiórczy kontakt 

wzrokowy  

● Nietypowe reakcje na dźwięki 

● Brak gestów służących do 

komunikacji  

● Manieryzmy, stereotypie ruchowe 



● Nieadekwatna zabawa zabawkami 

●Trudności z utrzymaniem wspólnego 

pola uwagi  

● Problemy w przetwarzaniu bodźców 

sensorycznych  

●Wybiórcza reakcja na sygnały 

społeczne (uśmiech) 

Co może niepokoić, gdy dziecko jest 

w wieku przedszkolnym?  

●Trudności w relacjach z 

rówieśnikami (problem z inicjowaniem 

kontaktu) 

● Schematy (stałe trasy, sposoby 

zabawy)  

● Echolalie (bezpośrednie/odroczone) 

●Pojawiają się pierwsze fascynacje 

(znajomość wszystkich flag, znaczków 

aut, cyfry) 

●Nieadekwatna reakcja na zmiany 

●Nie zawsze czytelna mimika, zbyt 

blada lub nietypowa  

● Mowa niegramatyczna, 

nieadekwatna modulacja  

●Trudności w zabawie na niby, 

udawanie  

●Reakcje emocjonalne nie zawsze 

adekwatne do sytuacji, czasem 

przerysowane  

●Mniejsza elastyczność w zabawie 

lub domaganie się zabaw na 

własnych zasadach 

Co może budzić niepokój, gdy 

dziecko osiągnie wiek szkolny?  

●Więcej monologów niż dialogów 

●Trudności w utrzymaniu dialogu, 

utrzymaniu dłuższych wypowiedzi 

●Trudności z "wczuciem się" w 

sytuację drugiej osoby  

●Czasem zbyt bezpośrednie 

komentarze  

●Nie zawsze adekwatne 

reagowanie w sytuacjach 

społecznych 

Diagnoza, czyli gdzie zgłosić się po 

pomoc?  

●Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna (nie będzie diagnozy 

lekarskiej)  

●Poradnie zdrowia psychicznego dla 

dzieci i młodzieży  

●Poradnie dla dzieci z autyzmem (NFZ 

oraz prywatne) 

 ●Lekarz psychiatra  

●Fundacje/ośrodki specjalizujące się 

w diagnozie osób ze spektrum 

PAMIĘTAJMY! DIAGNOZA NIE 

ZMIENIA DZIECKA!  

To jest nadal to samo dziecko, mające 

wspaniałe umiejętności oraz pewne swoje 

trudności  

Można i należy dalej się bawić, wspólnie 

spędzać czas  

Należy dać sobie czas na zaplanowanie co 

dalej i przemyślenie kolejnych kroków 


