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Dziecko w pedszkolu

Zrozumieć odmienność.

XXI wiek…cywilizacja rozwija się w ogrom-
nym tempie. Nie ma dla ludzi ey niemoż-
liwych do wykonania. Czas pyśpiesza, a my 
razem z nim. Nie mamy asu dla siebie, dla 
bliskich, dla innych ludzi. Młodzież życie to-
wayskie prowadzi pez poale internetowe, 
coraz mniej kontaktów interpersonalnych, 
twaą w twa. W tym całym rozgardiaszu 
cywilizacyjnym pojawia się- dziecko. Starsze 
pokolenia mówią o nim „niewychowane”, 
rozpuszone. Czy tak jest? Czy eywiście 
z braku asu nasze dzieci są niewychowa-
ne? Czy to cywilizacja wywołuje deformację 
zachowań? Chciałabym pomóc zrozumieć, że 
nie każde dziecko w dzisiejszych asach jest 
niewychowane, ale jest inne, odmienne i za-
nim wydamy głośno swój osąd, postarajmy 
się zastanowić, y nie kywdzimy tej młodej 
ksztaującej się istoty.

W pedszkolach, a później w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach pojawia się coraz 
więcej trudnych dzieci. Ten aykuł pybliży 
jedną z tych trudnych osobowości, a mianowi-
cie dziecko z zeołem Aergera.

Zeół Aergera jest najęściej “ukrytą 
niepełnorawnością”. Oznaa to, że nie moż-
na powiedzieć, że ktoś jest niepełnorawny 
na podstawie wyglądu zewnętnego. Dzieci 
z tą chorobą mają trudności w tech głów-
nych obszarach. Są to obszary:

• komunikacji ołenej
• interakcji ołenych
• wyobraźni ołenej.
Dzieci z zeołem Aergera ęsto wy-

kazują się średnim lub wysokim poziomem 
inteligencji. Nie mają problemów w ueniu 
się, jak osoby z autyzmem, ale mogą mieć 
ecyfine trudności w nauce. Mogą to być 
dysleksja, dyraksja lub inne, jak nadpobu-
dliwość psychoruchowa (ADHD) i padaka. 
Py odpowiednim warciu i zachęcie ludzie 
z zeołem Aergera mogą prowadzić pełne 
i niezależne życie.

1. Trudności w komunikacji ołenej
„Jeśli masz zeół Aergera, zrozumienie 

rozmowy jest jak próba zrozumienia języka 
obcego.”

• mają trudności w zrozumieniu gestów, mi-
miki tway lub tonu głosu,

• mają trudności z określeniem, kiedy roz-
poąć lub zakońyć rozmowę i wybrać nowy 
temat do rozmowy,

• używają złożonych słów i fraz, ale nie 
w pełni rozumieją, co one oznaają, potrafią 
cytować całe fragmenty książek, filmów, bajek 
y reklam,

• są bardzo dosłowni w tym co mówią 
i mogą mieć trudności ze zrozumieniem żar-
tów, metafor i sarkazmu.

Aby być zrozumianym w rozmowie z dziec-
kiem z zeołem Aergera, należy tymać się 
krótkich zdań - być jasnym i zwięzłym.

2. Problemy z interakcją ołeną
“Mam trudności z odbieraniem sygnałów 

ołenych oraz trudności w zrozumieniu, co 
zrobić, gdy robię coś źle”.

Dzieci z zeołem Aergera mogą być to-
wayskie, ale mają trudności z budowaniem 
i utymywaniem relacji ołenych, co yni 
je bardzo nieokojnymi z tego powodu. 

• nie rozumieją niepisanych „norm o-
łenych”, które większość z nas zna bez zasta-
nowienia. Na pykład, mogą stać zbyt blisko 
innej osoby lub rozpoynać niewłaściwy te-
mat rozmowy,

• odbierają inne osoby jako niepewidy-
walne i mylące,

• zamykają się w sobie i wydają się obo-
jętnymi na innych ludzi, znajdują się niemal 
na ubou,

• zachowują się niewłaściwie w odbioe 
ołenym.

3. Trudności w wyobraźni ołenej
“Mamy problemy ze zrozumieniem tego, 

co inni ludzie wiedzą. Mamy więcej trudności 
zgadywaniu, co inni ludzie myślą.”

Co to znay mieć trudność w wyobraźni 
ołenej?
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Trudno im:
• wyobrazić sobie inny wynik sytuacji 

w jakiej się znaleźli i trudno im jest pewi-
dzieć, co będzie dalej,

• zrozumieć lub zinterpretować myśli, 
uucia i działania innych ludzi. Subtelne wia-
domości, które są wysyłane pez wyraz twa-
y i język ciała są ęsto pez nich pomijane,

• ma ograniony zakres wyobraźni dla 
działań, które mogą być realizowane sztywno 
i powtaalnie np. układać zabawki w ędy 
lub zbierać i organizować ey związane ze 
sferą własnych zainteresowań.

Niektóre dzieci z zeołem Aergera mogą 
mieć trudności w zabawach tematynych, 
wolą gry zakoenione w logice, np. matema-
tyne.

Aby uynić dziecku świat mniej kłopotli-
wym, wprowadzamy w ich życie rutynę. Cho-
dzenie do pedszkola, szkoły, później pracy 
tą samą drogą. Zawsze na tę samą godzinę. 
W klasie mogą denerwować się, jeśli jest na-
gła zmiana w planie lekcji. Nieoekiwane 
opóźnienia w drodze do pracy lub z pracy 
mogą wywołać u dorosłych lęk lub zdener-
wowanie.

Drugą ważną rawą jest hobby. U dzieci 
z zeołem Aergera mogą wystąpić inten-
sywne, asami obsesyjne zainteresowania, 
hobby lub „kolekcjonerstwo”. Czasami te za-
interesowania występują pez całe życie, 
w innych pypadkach jedno zainteresowanie 

zostaje zastąpione innym, niezwiązanym zain-
teresowaniem. Na pykład dzieci z zeołem 
Aergera mogą się skupić na nauce wszyst-
kiego, co dotyy pociągów lub komputerów. 
Niektóre z nich mają wyjątkową wiedzę 
w wybranej dziedzinie. Warcie zaintereso-
wań i umiejętności osób z zeołem Aergera 
powoduje u nich taki rozwój, że ludzie ci mogą 
studiować lub pracować w zakresie swoich 
ulubionych tematów.

Dzieci z zeołem Aergera mogą posiadać 
trudności sensoryne, yli trudności wy-
stępujące w zakresie jednego lub wszystkich 
zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, dotyku 
lub smaku). Stopień zabueń może się różnić 
u tych dzieci i pejawia się nadwrażliwo-
ścią lub podwrażliwością pewnych zmysłów. 
Trudności te ęsto są rawcami nietypowego 
zachowania dziecka, jest to owodowane od-
uwaniem np. bólu lub zmiany oduwanego 
smaku, co prowadzi do wybiórego jedzenia. 
Pyyną lęku i bólu u dzieci z zeołem 
Aergera może być na pykład jasne światło, 
głośne dźwięki, pytłaający zapach, rodzaj 
tekstury żywności i oduwalność w dotyku 
niektórych materiałów.

Dzieci z zabueniami integracji sensory-
nej mają problem ze świadomością własnego 
ciała. Świadomość ta mówi nam, gdzie jest na-
sze ciało. U dzieci o ogranionej świadomości 
własnego ciała mogą pojawić się trudności 
z pokonywaniem peszkód w pomiesze-
niach, staniem w odpowiedniej odległości od 
innych ludzi oraz ynnościami manualnymi, 
jak na pykład wiązanie sznurowadeł. Nie-
które dzieci z zeołem Aergera mogą ko-
łysać lub kręcić się, aby womóc równowagę 
i postawę ciała lub aby pomóc sobie w radze-
niu sobie ze stresem.

Mam nadzieję, że po peytaniu tego ar-
tykułu będzie nam łatwiej zrozumieć, że nie 
wszystkie dzieci są NIE –GRZECZNE .

Polecam film „Adam” Reżyseria: Max May-
er, Produkcja: USA, 2009. Jest to piękny film 
pybliżający nam osobowość 
aergerowca.
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