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     KKĄĄCCIIKK  RROODDZZIICCAA 

 

 

Wszystkim rodzicom i dzieciom oraz czytelnikom naszej gazetki 

życzymy Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!  

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie naszej gazetki 

„Kącik Rodzica”.  

W tym numerze proponujemy następujące tematy: 

1. Bajka logopedyczna czyli gimnastyka buzi i języka na wesoło 

2. Po co dzieciom muzyka? 

3. Co to jest integracja sensoryczna? 

4. Jak rozpoznać zaburzenia typu autystycznego? 

Proponujemy, by kącik logopedyczny i kącik na temat autyzmu na 

stałe zagościły w naszej gazetce. Na bieżąco będziemy również pisać 

o innych formach terapii, zwłaszcza o tych, które proponujemy 

dzieciom w naszym Ośrodku.  

Szczególnie chcemy również zaprosić wszystkich Państwa na 

wspólne świętowanie w naszym Ośrodku Dnia Godności Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody tego święta planujemy 

na dzień 9 maja (piątek). Przewidujemy moc atrakcji!  

Od 28 kwietnia będzie można także podziwiać wystawę prac uczniów 
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i piękne zdjęcia – portrety naszych dzieci z ubiegłorocznej imprezy. 

Wystawa jest związana z konkursem „Tajemnice Lasu” i Dniem 

Godności i zostanie zaprezentowana w Starogardzkim  Centrum 

Kultury w dniach 28. 04 – 09. 05. 2014 r. Gorąco zachęcamy do 

włączenia się razem z nami w obchody Dnia Godności! 

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu z nami osobiście lub 

przez   adres mailowy: kacikrodzica@gmail.com, by umożliwić jeszcze 

lepszą wymianę informacji i współpracę oraz proponować ciekawe 

tematy i artykuły. 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka logopedyczna 

czyli gimnastyka buzi i języka na wesoło 

 
 

 
 

 
         Dziecko przygotowuje narządy artykulacyjne do czynności 

mówienia już od najwcześniejszych miesięcy życia (ssanie, połykanie, 

żucie, krzyk, głużenie, gaworzenie…). 

         W drugim, trzecim roku życia osiąga ono sprawność ruchową 

pozwalającą na wymawianie, bez większego wysiłku, najłatwiejszych 

głosek i najłatwiejszych słów. Rozwijające się stale funkcje kinetyczne 

umożliwiają trzy-, cztero-latkowi wypowiadanie głosek, które 

wymagają bardziej precyzyjnych czynności artykulacyjnych. 

mailto:kacikrodzica@gmail.com
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://edula.pl/fotoart/arty/logopedyczne.jpg&imgrefurl=http://edula.pl/przedszkola/artykuly/rozwijanie-mowy-u-dzieci,883.html&h=218&w=327&tbnid=QiJ-5wpRiBa_gM:&zoom=1&docid=M228V8P_o9XuEM&ei=hy4sU8jwMKbi4QSD-YDQBw&tbm=isch&ved=0CLkBEIQcMB4&iact=rc&dur=1591&page=1&start=0&ndsp=48
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Najtrudniejsze głoski (wymagają np. unoszenia języka do góry, 

umieszczania go za dziąsłami) pojawiają się dopiero w wieku 

czterech, pięciu lat i często sprawiają dzieciom trudności.  

Na każdym z tych etapów mowę można i należy wspomagać 

odpowiednią gimnastyką narządów artykulacyjnych, podnosząc ich 

sprawność. Gimnastyka i ćwiczenia mają na celu, uzyskanie zręcznych 

i celowych ruchów języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego i 

żuchwy. Tworzą one tzw. aparat artykulacyjny. Aby wypowiedź była 

poprawna, wyrazista, wszystkie te narządy muszą być „posłuszne 

poleceniu właściciela”. Uzyskanie ich wysokiej sprawności można 

osiągnąć tylko drogą odpowiednich, często długotrwałych ćwiczeń.  

     Pragnę zaproponować bajkowo – zabawowy charakter ćwiczeń i 

gimnastyki buzi i języka. W zabawie bowiem dzieci się rozluźniają, 

cieszą z tego, co robią i chętniej właśnie „pracują”. Poprzez zabawę 

odreagowują urazy związane z trudnościami i kojarzą zajęcia raczej z 

przyjemnością  i zabawą niż nauką. 

    Bajka logopedyczna oprócz tego, że usprawnia narządy mowy 

dziecka, to również uwrażliwia na różnorodność świata dźwięków, 

mobilizuje do myślenia i poprawnej werbalizacji, przygotowuje do 

nauki czytania (poprzez usprawnianie słuchu fonemowego). Bajka 

logopedyczna, to krótka historyjka, której bohaterami może być 

nasze dziecko, pan Języczek lub zwierzątka. Może być całkowicie 

abstrakcyjna lub związana z aktualną sytuacją i wydarzeniami w życiu 

dziecka. Dorosły może ułożyć ją sam lub zaczerpnąć z literatury. 

Dzieci słuchając czytanych lub opowiadanych bajek, wykonują 

ćwiczenia usprawniające narządy mowy, polegające na pokazaniu 

ruchem języka, warg, żuchwy określonego fragmentu bajki. 

Ćwiczenia są wplatane w treść bajki tak, aby dzieci nie odczuły 

znudzenia i zmęczenia, dlatego też urozmaiceniem są także elementy 

ruchu i wypowiadane wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

 

O czym powinno się pamiętać podczas prowadzenia ćwiczeń 

wspomagających rozwój mowy w oparciu o bajkę logopedyczną? 

 

 W trakcie opowiadania bajki dziecko i dorosły siedzą tak, aby 

widzieć swoje twarze. 

 Buzia dziecka i dorosłego powinny być zawsze szeroko 

otwarte podczas wykonywania ćwiczenia. W ten sposób 

dziecko będzie dokładnie widziało jakie ruchy buzi i języka ma 

powtórzyć. Dorosły natomiast będzie mógł przyjrzeć się, czy 

dziecko prawidłowo wykonuje polecenie. 

 Ułatwieniem dla dziecka i dorosłego mogą być lusterka. 
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Kontrola wzrokowa ułatwi wykonanie ćwiczenia, sprzyja 

również dokładności i precyzji. 

 Systematycznie należy kontrolować pracę dziecka. W razie 

potrzeby korygować błędy, pokazując ponownie ćwiczenie i 

prosząc, by dziecko wykonało je poprawnie.  

 W miejsce polecenia: Zrób to… i to… lepiej zastosować formę: 

Czy potrafiłbyś zrobić coś takiego. Czy możesz pokazać jak… 

Spróbuj zrobić…  

 Dorosły powinien dbać również o prawidłowość i wysoką 

sprawność swego sposobu mówienia (wymowy, intonacji, 

akcentu, prostego i zrozumiałego budowania wypowiedzi). 

 Czas trwania bajki i ćwiczeń powinien być dostosowany do 

wydolności i wieku dziecka. Z dziećmi młodszymi lub słabo 

koncentrującymi się na zadaniach pracujemy krócej (możemy 

wykorzystać fragment bajki), ale za to pracujemy kilka razy w 

ciągu dnia. 

 Ćwiczenia z dzieckiem wymagają systematyczności i 

wytrwałości. Tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie 

oczekiwanych efektów. 

 Jeśli w pracy z dzieckiem będziemy stosować zachęty i 

pochwały nauczymy je właściwej samooceny i zachęcimy do 

doskonalenia swoich umiejętności. 

 

                                 

 

Przykłady historyjek, bajek artykulacyjnych: 

 

Wielkanoc 

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek 

postanawia upiec ciasto. Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” 

– przód i boki języka unosimy ku górze, tak by na środku powstało 

wgłębienie) wsypujemy mąkę i cukier (wysuwamy język z buzi, a 

potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych 

zębach i podniebieniu), dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a 

potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych 

zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierając szeroko 

buzię, kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na 

podniebieniu). Wszystkie składniki miesza („mieszamy składniki” – 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gabinetlogopedyczny.eu/photos/photo,cwiczenia-logopedyczne-przed-lustrem,n,5,2.jpg&imgrefurl=http://www.gabinetlogopedyczny.eu/galeria/cwiczenia-logopedyczne-przed-lustrem.html&h=572&w=800&tbnid=grfiyYL-0uwxbM:&zoom=1&docid=ZDNhBPoGCxX1JM&ei=ii4sU4SfAaTq4wTnx4GwBw&tbm=isch&ved=0COEBEIQcMEg4ZA&iact=rc&dur=766&page=4&start=141&ndsp=43
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obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera 

(„ucieramy składniki” – przesuwamy językiem po górnych zębach, 

następnie po dolnych). Ciasto już się upiekło (wciągamy powietrze 

nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, nadymając policzki, 

następnie wypuszczamy powietrze ustami). Pan Języczek właśnie je 

ozdabia – polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami (dotykamy 

językiem każdego górnego zęba), orzechami (dotykamy językiem 

każdego dolnego zęba).  

Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa („kroimy” – 

wysuwamy język z buzi i wykonujemy nim szybkie ruchy w kierunku 

nosa i brody), dodaje majonezu miesza, a potem próbuje. Sałatka jest 

pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).  

Następnie Pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków 

z barwnikami (przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu). Wyciąga pomalowane (wysuwamy język z buzi, 

przesuwając nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze w 

kierunku nosa) i dmucha, żeby szybciej wyschły (wciągamy powietrze 

nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na jajkach wzorki – kropki 

(dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu), kółka 

(oblizujemy wargi ruchem okrężnym), paski (oblizujemy górną wargę, 

górne zęby, miejsce za zębami, następnie dolną wargę, dolne zęby, 

miejsce za zębami), kratkę (dotykamy językiem naprzemiennie zębów 

dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust).  

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny („zaplatamy koszyczek” – 

kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego kącika ust, 

dolnej wargi i lewego kąciak ust) i już wszystko do świąt 

przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie 

pokazując zębów), bo może już świętować.  

 

Chory kotek 

                                 

 

Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), 

bolała go głowa (wołamy „ojojoj”). 

Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zaglądnął do gardła 

(wołamy „aaa” i wysuwamy język na brodę), było chore. Następnie 

zbadał kotka, wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, 

przesuwamy nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze). 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img145.imageshack.us/img145/7420/zv44cg2.gif&imgrefurl=http://grajamo4.blog.onet.pl/2007/01/12/chory-kotek-s-jachowicz/&h=222&w=199&tbnid=ClxvstpicqHMLM:&zoom=1&docid=g0oiGRX2TgD7pM&ei=wC8sU6edNqmk4gT_34HABw&tbm=isch&ved=0CJwBEIQcMBQ&iact=rc&dur=1379&page=1&start=0&ndsp=34
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Zapisał lekarstwa na recepcie („piszemy” w powietrzu językiem 

wysuniętym z buzi).  

Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze (wypowiadamy „brrr…”). 

Gorączka raz wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz opadała 

(język na brodzie). 

Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy 

podniebieniu, naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc się 

oblizywał (język wędruje dookoła warg przy otwartej buzi). 

Po kilku dniach kotek poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony 

(uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów).  

                                                                        

Przygoda węża  

                                     

 

Wąż spał smacznie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy 

ustnej). Kiedy mocniej zaświeciło słońce, wąż zaczął się wiercić 

(poruszamy czubkiem języka za dolnymi zębami) i rozejrzał się 

dookoła (oblizujemy górne i dolne zęby od strony wewnętrznej). 

Chciał wyśliznąć się ze swej jaskini (przeciskamy język między 

zbliżonymi do siebie zębami), ale okazało się, iż przejście zablokował 

duży kamień (przy złączonych zębach rozchylają się i łączą wargi). W 

końcu wąż wyszedł na zalaną słońcem polanę (wysuwamy język 

daleko do przodu). Zatańczył uradowany (rozchylamy usta jak przy 

uśmiechu, oblizujemy wargi ruchem okrężnym) i zasyczał głośno 

(wymawiamy sss…).                                 

                                                                             

Aneta Olszta 

                                                                                     logopeda 

 

 

 

literatura: 

A. Tońska – Mrowiec: Języczkowe przygody i inne bajeczki 

logopedyczne 

I. Rutkowska – Błachowiak: Gimnastyka buzi na wesoło 

R. Sprawska, J. Graban: Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci 

od 4 do 7 lat 

 

 

http://pl.freepik.com/index.php?goto=70&udt=aHR0cDovL3d3dy5saW5rY29ubmVjdG9yLmNvbS90YS5waHA/bGNwZj0zJmxjcHQ9MCZsY3ByPTAmbGM9MTIxMDQwMDAwMDIxMDA0NzQ1JmxjX3BpZD0yMjEzOTg3MCZsY19rdz1zbmFrZSZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRmplenlrcG9sc2tpLmlzdG9ja3Bob3RvLmNvbSUyRnN0b2NrLWlsbHVzdHJhdGlvbi0yMjEzOTg3MC15ZWFyLW9mLXRoZS1zbmFrZS5waHAmbGNydHU9JmF0aWQ9UEwx
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Po co dzieciom muzyka ?????? 
 
 
 

 
 

 

Każde dziecko charakteryzuje naturalna wrażliwość na 

muzykę.  Każde z nich muzykę odbiera inaczej.  

Niektóre w absolutnym skupieniu słuchając jej przymykają oczy i 

zastygają niemal w bezruchu. Inne przyglądają się z  zaciekawieniem,  

podskakują do góry, kręcą bioderkami, przestępują z nogi na nogę, 

zatykają uszy, wydają z siebie rozmaite dźwięki. 

 A Twoje dziecko jak reaguje na muzykę?  

Do każdego z opisanych zachowań zachęca właśnie muzyka, która 

wyzwala w dzieciach ich naturalną ekspresję. Dzieci nie tylko słuchają 

ale przede wszystkim doświadczają. 

Każda sytuacja, w której można obserwować dzieci, którym dane jest 

doświadczać, z całą pewnością potwierdza tezę, iż dzieciom muzyka 

jest  potrzebna. 

Nie tylko po to by rozwijać u każdego z nich wrażliwość muzyczną, by 

przyswajać umiejętność rozróżniania skal, wyczuwania zmiany  

metrum, tonacji, barwy dźwięku itd. 

Zwyczajnie – muzyka jest potrzebna do tego by się rozwijać, 

stymulować wszechstronny rozwój i zdolność komunikowania.  

Kontakt dziecka z muzyką nie powinien ograniczać się do włączenia 

radia lub telewizora, które będą „grać” przez cały dzień. Powinna to 

być forma wspólnej zabawy przy muzyce. Drodzy rodzice pora na 

pierwszą lekcję. 

 

Lekcja pierwsza 

Śpiewanie dla malucha i  z maluchem. 

Nawet największe dzieła muzyczna nie zastąpią tego jedynego i 

niepowtarzalnego głosu – głosu mamy oraz taty.  Najlepszą muzyką 

dla małego dziecka jest czuły głos i śpiew najbliższych. Z czasem 

nasze śpiewanie przerodzi się we wspólne muzykowanie z dzieckiem. 
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Róbmy to jak najczęściej. Nucenie znanych melodii wywołuje u 

dziecka poczucie bezpieczeństwa, daje mu wsparcie emocjonalne, 

zaspakaja potrzebę bliskości i uwagi. 

Śpiewanie wpływa korzystnie na prawidłową artykulację i płynność 

mówienia!  

Niech śpiewanie maluchom oraz starszym dzieciom i 

śpiewanie z nimi stanie się nawykiem, Jeśli można czytać, to można 

też śpiewać „10 minut dziennie codziennie”.  

                                                                                               
Barbara Banach 
nauczyciel muzyki 

 

 

Co to jest integracja sensoryczna? 
 

Integracja Sensoryczna czyli zaburzenia przetwarzania 

sensorycznego jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z 

dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta 

zajęciowy. Teoria integracji sensorycznej bazuje na wczesnych 

etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się 

kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno 

organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny 

warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się 

bez zaburzeń i dysfunkcji. 

Podczas zajęć integracji sensorycznej dziecko pod okiem terapeuty, a 

często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, 

angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi- układu 

przedsionkowego, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, 

wzroku, słuchu, węchu, smaku).  

Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii integracji 

sensorycznej, gdzie wykorzystywane są sprzęty i pomoce, 

wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego 

funkcjonowanie w różnych sferach. 

Czasem dzieci mają różnego rodzaju trudności w codziennym 

funkcjonowaniu: 

*są zbyt ruchliwe, nadaktywne 

*są zbyt powolne, nieśmiałe, wyciszone 

*unikają zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli; 

cierpią  

na chorobę lokomocyjną 

*są mało sprawne ruchowo, słabo biegają, skaczą, mają trudności z 

jazdą na rowerze, 
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*mają problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, 

wiązanie sznurówek) 

*częściej niż inne dzieci przewracają się, upuszczają lub psują zabawki 

*unikają zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, 

farby) 

*mają trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie 

nożyczkami) 

*mają opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy 

*mają kłopoty z czytaniem i pisaniem 

*mają trudności z koncentracją uwagi 

*nie chcą jeść albo jedzą w sposób nieuważny, brudząc ubranie 

*negatywnie reagują na pewne bodźce dotykowe, nie lubią mycia  

włosów, czesania, obcinania paznokci, unikają określonych 

materiałów, nie lubią chodzić boso 

*często reagują złością, bywają agresywne. 

 

Przyczyną tych i innych, nie wymienionych tutaj trudności 

rozwojowych bywają bardzo często zaburzenia integracji 

sensorycznej - skomplikowanych procesów neurofizjologicznych, 

leżących u podstaw naszego zachowania i uczenia się. Dzięki 

odpowiedniej, profesjonalnej diagnozie i terapii, uwzględniającej 

aktualny poziom rozwoju neurofizjologicznego dziecka, możemy 

pomóc dzieciom lepiej radzić sobie w życiu. 

 

 

 

Terapia Integracji Sensorycznej pomaga dzieciom, które: 

*doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, 

czytaniem, pisaniem, ortografią) 

*mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony 

rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi) 

*nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", 
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o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę) 

*są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi 

*cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD 

*są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności 

*są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce - wzrokowe, 

słuchowe, dotykowe 

*są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba 

lokomocyjna) 

*doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia 

rozwoju mowy). 

 

Justyna Czaja 

terapeuta integracji sensorycznej 

 

 

Jak rozpoznać zaburzenia typu 

autystycznego? 

 

ZABURZENIE AUTYSTYCZNE - DSM IV-TR  

A. Razem sześć ( lub więcej) punktów z punktu (1), (2) i  (3), z 

czego przynajmniej dwa są z punktu (1) i po jednym z punktu 

(2), (3) 

1)      Zaburzenia jakościowe zachowań społecznych wyrażone przez 

przynajmniej dwa z następujących punktów: 

a.)    znaczne zaburzenia w zachowaniach niewerbalnych (kontakt 

wzrokowy, mimika, postawa ciała, gesty, ważne w kontaktach 

społecznych); 

b.)    nieumiejętność odpowiedniego dla danego poziomu rozwoju 

nawiązywania kontaktów społecznych; 

c.)    brak spontanicznego dążenia do udziału w zabawie, brak 

zainteresowań i chęci współdziałania z innymi  ludźmi (np. brak 

pokazywania, przynoszenia, wskazywania obiektów swego 

zainteresowania); 

d.)    brak świadomości fizycznej obecności lub uczuć innych ludzi. 

2)     Zaburzenia jakościowe w komunikacji wyrażone przez 

przynajmniej jeden z objawów: 

a.)    opóźniony lub całkowity brak rozwoju mowy ( jednocześnie brak 

prób kompensacji przez alternatywne sposoby komunikacji – mimika, 

gesty); 

b.)    u osób z prawidłowo rozwiniętą mową brak umiejętności 

inicjowania i kontynuowania rozmowy; 
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c.)    mowa używana stereotypowo, powtarzanie lub język specyficzny 

dla danej osoby; 

d.)    brak różnorodnych, spontanicznych zabaw w udawanie oraz 

zabaw naśladowczych odpowiednich do wieku rozwojowego. 

3)      Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe modele 

zachowania, zainteresowań i aktywności manifestujące się 

przynajmniej jednym z poniższych objawów: 

a.)    powtarzanie jednego lub kilku wzorców stereotypowych i 

ograniczonych zachowań, które są nieprawidłowe pod względem 

intensywności i zakresu; 

b.)    sztywne trzymanie się niefunkcjonalnych zwyczajów i rytuałów; 

c.)    stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe ( np. 

trzepotanie palcami, rękami, ruchy całego ciała) 

d.)    uporczywe zainteresowanie niektórymi elementami 

przedmiotów. 

B.     Opóźnienia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu w 

przynajmniej jednym z następujących obszarów przed ukończeniem 

przez dziecko roku życia: (1) interakcje społeczne, (2) mowa służąca 

komunikowaniu się (3) symboliczne lub wymyślone zabawy. 

C.     Zaburzenie nie jest lepiej wyjaśnione poprzez Zespół Retta lub 

Zaburzenia Integracji u Dzieci. 

ZESPÓŁ ASPERGERA 

A. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych, manifestowanie 

przez przynajmniej dwa z następujących: 

 Znaczne zaburzenia w używaniu różnorodnych zachowań 

niewerbalnych, takich jak: kontakt wzrokowy, mimika twarzy, 

postawa ciała i gestykulacja służąca regulowaniu interakcji 

społecznych 

 Brak rozwoju relacji z rówieśnikami odpowiednich do 

poziomu rozwojowego  

 Brak spontanicznego dzielenia się radościami, 

zainteresowaniami lub osiągnięciami z innymi ludźmi (np. 

brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania 

przedmiotów zainteresowania) 

 Brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności  

B. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, 

zainteresowań i aktywności, manifestowane przez przynajmniej jeden 

z następujących: 

 Pochłaniające przywiązanie do jednego lub więcej 

stereotypowych  

i ograniczonych wzorców zainteresowań, które są anormalne 

ze względu na swe nasilenie lub przedmiot 
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 Widoczne nieelastyczne przywiązanie do specyficznych, 

niefunkcjonalnych rutyn lub rytuałów 

 Stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe  

(np. trzepotanie rękami lub palcami, założone ruchy całego 

ciała) 

 Uporczywe zaabsorbowanie fragmentami przedmiotów 

C. Zaburzenie powoduje klinicznie istotne trudności w 

funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, lub w innych znaczących 

sferach funkcjonowania 

D. Brak klinicznie istotnego, ogólnego opóźnienia w rozwoju języka 

(np. pojedyncze słowa używane przed 2 rokiem życia, zwroty 

komunikacyjne używane przed 3 rokiem życia) 

E. Brak klinicznie istotnego opóźnienia w rozwoju poznawczym lub w 

rozwoju odpowiednich dla wieku umiejętności samoobsługi, 

zachowań adaptacyjnych (innych niż interakcje społeczne) i 

zainteresowania otoczeniem w dzieciństwie. 

F. Kryteria nie odpowiadają innemu specyficznemu Rozległemu 

Zaburzeniu Rozwojowemu lub Schizofrenii 

 

ZESPÓŁ RETTA  

A. Wszystkie z następujących: 

 widocznie normalny rozwój prenatalny i perinatalny 

(okołoporodowy) 

 widocznie normalny rozwój psychomotoryczny w ciągu  

5 pierwszych miesięcy po urodzeniu 

 normalny obwód głowy przy urodzeniu 

B. Po okresie normalnego rozwoju pojawienie się wszystkich z 

następujących: 

 zwolnienie tempa wzrostu głowy pomiędzy 5 a 48 miesiącem 

życia 

 utrata nabytych wcześniej umiejętności celowych ruchów rąk 

(pomiędzy 5 a 30 miesiącem życia) z następującym później 

rozwojem ruchów stereotypowych (np. ruchy „pisania 

ręcznego” lub „mycia rąk”) 

 utrata zaangażowania społecznego we wczesnym okresie 

rozwoju zaburzenia (jakkolwiek często interakcje społeczne 

rozwijają się później) 

 pojawienie się słabo skoordynowanych ruchów 

lokomocyjnych i tułowia 

 znacznie zaburzony rozwój języka ekspresyjnego i 

recepcyjnego ze znacznym upośledzeniem 

psychomotorycznym 
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DZIECIĘCE ZABURZENIE DEZINTEGRACYJNE 

A. Widocznie normalny rozwój przez przynajmniej 2 pierwsze lata po 

urodzeniu, manifestowany przez obecność odpowiedniej dla wieku 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej, relacji społecznych, zabawy i 

zachowań adaptacyjnych. 

B. Klinicznie istotna utrata wcześniej nabytych umiejętności (przed 10 

rokiem życia) w przynajmniej dwóch z następujących sfer: 

 język ekspresyjny i recepcyjny 

 umiejętności społeczne lub zachowania adaptacyjne 

 kontrola oddawania moczu i stolca 

 zabawa 

 umiejętności ruchowe 

 C. Zaburzenia funkcjonowania w przynajmniej dwóch z 

następujących sfer: 

 jakościowe zaburzenia interakcji społecznych (np. zaburzenia  

w zachowaniach niewerbalnych, brak rozwoju relacji  

z rówieśnikami, brak społecznej lub emocjonalnej 

wzajemności) 

 jakościowe zaburzenia w komunikowaniu się (np. opóźnienie  

lub brak języka mówionego, niezdolność do inicjowania lub 

podtrzymywania konwersacji, stereotypowe i powtarzające 

się użycie języka, brak zróżnicowanych zabaw w udawanie) 

 ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce 

zachowań, zainteresowań i aktywności, włączając stereotypie 

ruchowe i manieryzmy 

D. Zaburzenie nie odpowiada lepiej kryteriom innego specyficznego 

Rozległego Zaburzenia Rozwojowego lub Schizofrenii 

 

ROZLEGŁE ZABURZENIE ROZWOJOWE INACZEJ NIESPRECYZOWANE 

Ta kategoria powinna być użyta, kiedy istnieją głębokie i rozległe 

zaburzenia w rozwoju wzajemnych interakcji społecznych lub w 

umiejętnościach komunikacji werbalnej i niewerbalnej lub 

gdy obecne są stereotypowe zachowania, zainteresowania i 

aktywności, ale nie spełnione są kryteria dla specyficznego 

Rozległego Zaburzenia Rozwojowego, Schizofrenii, Schizotypowego 

Zaburzenia Osobowości lub Unikającego Zaburzenia Osobowości.  

 
Katarzyna Literska, Katarzyna Peplińska 

terapia autyzmu 

 

  

 


