
Drodzy Rodzice, Nauczyciele! 
 
       Jestem dzieckiem. Mam swój indywidualny kolor oczu, włosów, mam różne zainteresowania i 
potrzeby. Mogę być chłopcem, ale mogę też być dziewczynką. Na pozór nie jestem wcale inny od 
pozostałych dzieci. Jestem wrażliwy. Na przykład na dźwięki. Nie lubię jak dookoła mnie dużo się 
dzieje. Mam wtedy natłok myśli, nie potrafię się skupić i najchętniej bym zatkał uszy, gdzieś uciekł.  
Lubię się bawić samodzielnie, wtedy potrafię być głośny, nie zwracam na to za bardzo uwagi. Moje 
zabawy nie są typowe dla dzieci, często zamykam się w swoim świecie, np.: wybieram jedną 
zabawkę i bawiąc się nią wydaję różne, dla Ciebie dziwne, dźwięki.  
Mogę też mieć nietypowe zachowania, takie jak chodzenie w przód i w tył po pokoju, po korytarzu, 
podskakiwanie i machanie rękami, jak ptak. To mnie uspokaja, to może być również objaw mojej 
radości.  
Potrzebuję innych ludzi, dzieci do zabawy, ale nie tak jak moi rówieśnicy. Lepiej mi w małej i znanej 
dla mnie grupie. Lubię bawić się sam.   
Nie do końca rozumiem emocje. Trudno mi czytać, interpretować wyrazy twarzy, mowy i ciała u 
innych ludzi. U siebie też, dlatego czasem nadmiernie się z tego powodu złoszczę. To nie znaczy, 
że nie potrafię kochać. Lubię i kocham, jak każdy z nas, tylko u mnie to ciężko czasem zauważyć, 
bo nie umiem tego pokazać. 
Lubię rutynę. To znaczy mogę lubić podróże, ale nowe miejsca, sytuacje, rzeczy trochę mnie 
stresują. Muszę być na to przygotowany, nawet z dużym wyprzedzeniem.  
Nie jestem specjalnie złośliwy, ale możesz tak o mnie myśleć. Ja często mówię wprost, co sądzę o 
ludziach i sytuacjach. 
Przestrzegam zasad, dbam o porządek, muszę uczyć się dzielić swoimi zabawkami, nie to, że nie 
chcę, ale nie wszystkie dzieci dbają o nie tak jak ja, ustawiają je tak jak ja i boję się, że mi je po 
prostu zniszczą.  
Mogę mieć dużo lęków. Mogę się bać sam spać, bo zobaczyłem coś dla mnie niefajnego, w bajce, 
która na pozór była dla mnie dobra. Dużo rzeczy się mogę bać, nawet miłego psa, który chciał 
mnie tylko polizać.  
Kiedy mnie coś interesuje to potrafię zgłębiać tą wiedzę. Bardzo zgłębiać. Mogę mieć trudności w 
czytaniu i pisaniu, ale też mogę nie mieć ich wcale.  
Mam bogaty język. Możesz być zdziwiony moim zasobem słów, dorosłą mową.  
Sport to nie jest moje główne hobby. Jestem dość niezgrabny ruchowo, czasem wyglądam 
śmiesznie, na przykład grając w piłkę, gdy próbuje nieudolnie naśladować ruchy piłkarzy i kolegów.  
Mam zespół Aspergera. Mam pewne cechy, które czynią mnie niepowtarzalnym. Mogę dużo 
osiągnąć. Potrzebuję jednak pomocy ze strony dorosłych, rodziców, nauczycieli, pedagogów i 
psychologów, żebym mógł prawidłowo rozwijać swoje umiejętności….. 
 
        Zespół Aspergera charakteryzuje się brakiem opóźnienia w rozwoju mowy, dzieci mają 
bogate słownictwo i mówią dużo. Dobór słów jest niezwykły i staranny. Mowę cechuje również 
narzucanie tematu rozmowy, interesuje je to, co same mówią, nie zwracają uwagi na to, co ma 
do powiedzenia rozmówca.  Zauważalny jest brak umiejętności komunikacji pozawerbalnej (gesty, 
mimika). W funkcjonowaniu społecznym dzieci z zespołem Aspergera próbują nawiązać interakcje 
z innymi, jednak często robią to nieadekwatnie do sytuacji, nie rozumieją reguł społecznych. 
Emocje charakteryzuje chwiejność, niedojrzałość w zakresie empatii. Osoby z zespołem mają 



swoje rytuały i przejawiają zamiłowanie do rutyny. Lubią niezmienność otoczenia. Ich 
zainteresowania są nietypowe dla rówieśników, czasem przeradzają się w obsesje, np.: pociągi, 
komunikacja miejska. Występuje u nich niezgrabność ruchowa- sztywność w poruszaniu się, 
obniżone zdolności manualne, zaburzenia równowagi. Rozwój umysłowy przebiega w normie lub 
jest ponadprzeciętny. Obserwowalna jest także nadwrażliwość na dźwięki, zapachy, smaki, 
światło czy dotyk. Często zdiagnozowanie zespołu następuje późno, gdy narastają trudności 
wychowawcze, z którymi opiekun nie potrafi sobie już radzić.1  
 
   Drodzy dorośli! Dzieci takie jak ja mają różne cechy, niektóre opisane przeze mnie mogą wcale 
nie występować u innych, podobnych do mnie osób. Jednak są pewne rady dla Was, które pomogą 
zrozumieć i pomogą mi żyć w otaczającym mnie świecie: 
 

• „Rozmawiaj ze mną. Nie będą to łatwe rozmowy, jednak zrozumiem, że jestem 
wyjątkowy, a nie gorszy. 

• Otocz mnie ciepłem, miłością. Bądź cierpliwy. Ja się staram i potrzebuję wsparcia, 
zwłaszcza gdy zaczynam drogę edukacyjną, gdy pojawiają się pierwsze moje kontakty 
społeczne. 

• Zapewnij mi odpowiednie miejsce do nauki i odpoczynku. Nie lubię nadmiaru bodźców, 
trudno mi się skupić, gdy widzę przez okno samochody, przyrodę czy inne dzieci. 
Wyciszenie, to jest dla mnie ważna sprawa. Czasem muszę pobyć sam. Nawet w szkole.  

• Informuj mnie, planuj ze mną. Plany dnia w domu, zwłaszcza jak wyjeżdżamy, plany dnia 
w szkole ułatwiają mi życie. Mniej się stresuję i lepiej pracuję, lubię rutynę. I uprzedzaj 
mnie, jak wiesz, że będzie zmiana. 

• Wspieraj się obrazem. W nauce pomogą mi zdjęcia, wykresy, diagramy, tabelki. Wspieraj 
polecenia ustne wizualnie/wzrokowo, zapisz coś na kartce, pokaż zdjęcie- to mi pomaga 
porządkować informacje. 

• Unikaj sarkazmu i iluzji. 

• Mów do mnie wprost, przekazuj istotne informacje, zadawaj pytania zamknięte i z 
możliwością wyboru (np.:”chcesz teraz czytać czy pisać” zamiast „co chcesz teraz robić”). 

• Wspieraj mnie w samodzielnej pracy. Możesz zrobić ze mną plan zadania, możesz czasem 
coś skrócić i jasno określić, kiedy jest koniec zdania. 

• Bazuj na moich zainteresowaniach, wykorzystuj je w uczeniu mnie nowych umiejętności 
(np.: do uczenia pojęć mniejszy – większy wykorzystaj moją wiedzę o dinozaurach). 

• Stwarzaj sytuacje żebym odnosił sukces. 

• Oceny nie motywują do pracy nikogo. Zwłaszcza mnie. 

• Spytaj mnie czy mam swoje metody nauki. Mogę coś pokazać i wytłumaczyć. 

• Wspieraj mnie zwłaszcza w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami. Chcę 
uczestniczyć w życiu klasy, za bardzo nie umiem tego robić. Może warto, za moim 
pozwoleniem, porozmawiać z klasą o mnie. 
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• Rozwijaj moje zachowania deficytowe. Chcę być niezależny, efektywnie funkcjonować w 
dorosłym życiu. Pracuj nad moimi zachowaniami, które występują u mnie zbyt rzadko lub 
nie występują wcale.  

• Ucz mnie prawidłowego komunikowania się, zachowań funkcjonalnych. Koryguj 
zachowania niepożądane. 

• Moja diagnoza zapewni możliwość dostosowania strategii edukacyjnych i 
wychowawczych do mnie. Ocena moich specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwoli na 
mój prawidłowy rozwój. Indywidualizacja mojego nauczania zdecydowanie ułatwi mi 
start w edukację i dorosłość.”2 

 
 

Małgorzata Siemiątkowska 
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