
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMYSŁ 

 

 

 

 

 

 

 

DOTYK 

 

 nadwrażliwość: dziecko reaguje negatywnie na dotyk ubrania,  zmiany termiczne, brak tolerancji na ból oraz 

unikanie wrażeń dotykowych  spowodowanych przez inne osoby, preferowanie własnego dotyku/delikatnego i 

powtarzającego się 

 zbyt mała wrażliwość: dziecko nie reaguje na doznania bólowe, często śmieje się po otrzymaniu klapsa - 

występuje autoagresja 

 

SŁUCH 

 

 nadwrażliwość: dziecko często zatyka uszy lub ignoruje dźwięki/często rodzice podejrzewają głuchotę. Słyszy 

bardzo ciche dźwięki, których inni ludzie nie rejestrują, lub toleruje głośne dźwięki. 

 zbyt mała wrażliwość: dziecko preferuje wszelkie hałasy ,do których stara się dotrzeć, a często samo je 

wytwarza 

 

WZROK 
 nadwrażliwość: dziecko lubi oglądać bardzo małe przedmioty ,unika jaskrawych kolorów i błyszczących 

powierzchni, nie ulega złudzeniom optycznym  

 zbyt mała wrażliwość: dziecko wpatruje się w źródło ostrego światła, słońca, żarówki, bawi się dłońmi i palcami 

w polu widzenia, lubi rzucać przedmiotami i obserwować je w locie. 

 

SMAK  

WĘCH 

 nadwrażliwość:  dziecko nie toleruje naturalnych zapachów innych ludzi, czasem tuż po urodzeniu dziecko nie 

chce ssać z powodu ostrego zapachu sutka - duże kłopoty z jedzeniem.  

  

 zbyt mała wrażliwość: dziecko poszukuje silnych doznań zapachowych, zabawa poprzez silną stymulację 

smakową np. dostarcza jedzenie substancji niejadalnych farby, benzyny. 

PERCEPCJA  odbiór nadmiaru pojedynczych wrażeń z trudnościami ich łączenia, lęk przed nadmiarem chaotycznych bodźców-

unikanie wrażeń, odporność percepcyjna 

MOWA  brak mowy, lub mowa skąpa, pozbawiona ekspresji, echolalia, odwracanie zaimków, wydawanie dziwnych 

dźwięków: chrząkanie, kwakanie, agramatyzmy, odległe czasowo skojarzenia i wypowiedzi sprawiające wrażenie 

nieadekwatnych. 

EMOCJE  nienormalne przywiązanie się do przedmiotów, trudności tworzenia więzi między ludźmi, nieumiejętność 

przywiązania się do nich, intensywne lęki, poczucie zagrożenia oraz stany paniki z powodu drobnych zmian. 

MYŚLENIE  opóźnione ,trudności rozumienia zależności, niedorozwój teorii umysłu, niezdolność do przypisywania stanów 

umysłowych innym ludziom, do przewidywania zachowania innych osób. 

ZACHOWANIE  manieryzmy ruchowe - charakterystyczne ruchy rąk, połączone często z kręceniem się w kółko i chodzeniem, 

wspinaniem się na palce, stereotypie, sztywne przestrzeganie rutyny, ograniczony charakter zainteresowań, 

przywiązanie się do talizmanów, maskotek, zachowania niepożądane- destrukcja, agresja i autoagresja, rytualizm. 

FUNKCJONOWANIE 

SPOŁECZNE 
 niezdolność rozumienia sytuacji społecznych - zaburzona zdolność do naprzemiennych interakcji ,zaburzony 

kontakt wzrokowy, nieumiejętność spontanicznego reagowania gestem i mimiką, niezdolność do tworzenia 

stosownych do wieku związków przyjacielskich z rówieśnikami, brak  świadomości uczuć innych ludzi i 

empatycznego reagowania na nie, brak autoprezentacji dwustronnej wymiany z partnerem, inicjowania kontaktu z 

drugą osobą a przede wszystkim preferowanie bycia w samotności, w swoim własnym wyimaginowanym świecie 

 


