
 

                                              Mini poradnik dla rodziców i nauczycieli 

MAM  AUTYZM 

SPRÓBUJ MNIE ZROZUMIEĆ! 
AUTYZM a właściwie spektrum autyzmu to odmienny od typowego sposób rozwoju i 

postrzegania otaczającego nas świata. 

Ta odmienność dotyczy wielu obszarów funkcjonowania i sprawia,  że osoby nim dotknięte 

mogą zachowywać się nietypowo, lub mieć trudności w komunikacji i relacjach społecznych. 

Parę słów jaka może  być osoba z autyzmem i jak się może zachowywać. 

Jestem nieco zwariowany. 

Często powtarzam to co usłyszę. 

Czasem nie panuję nad swoim zachowaniem. 

Słucham Cię, ale nie lubię patrzeć Ci w oczy. 

Wymyślam „dziwne zabawy”. 

Śmieję się głośno i w różnych momentach. 

Nie rozumiem, że niektóre sytuacje są niebezpieczne. 

Poczekaj na mnie, potrzebuję dłuższą chwilę żeby skończyć to co zacząłem. 

W mojej głowie roi się niesamowita ilość myśli. 

Gdy nie wiem co mówisz, narysuj mi to. 

Trudno mi powiedzieć co myślę. 

Nie lubię hałasu. 

Czasem jestem bardzo ruchliwy. 

Poskaczmy, pokręćmy się, pohuśtaj mnie- często jest to lekarstwo na mój stres. 

Bądź wobec mnie cierpliwy. 

Moja percepcja zmysłowa jest zaburzona. 

       Myślę w sposób konkretny. 

Nie rozumiem poczucia humoru, ironii, sarkazmu, przysłów, powiedzeń -traktuję język dosłownie. 

Pomagaj mi w nawiązywaniu kontaktów społecznych.  

Kochaj mnie bez warunkowo. 

Staraj się rozpoznawać co powoduje moje trudności. 



Mam dużo mocnych stron. 

Koncentruję się na przestrzeganiu procedur. 

Logicznie podchodzę do zadań. 

Koncentruję się na szczegółach. 

Szybko zapamiętuję informacje. 

Jestem skrupulatny i dokładny. 

Jestem spostrzegawczy. 

Jestem sprawny manualnie. 

Dobrze się koncentruję podczas wykonywania powtarzalnych zadań. 

Mam dobra pamięć do faktów i  liczb. 

Szanuj i zaakceptuj osoby z autyzmem One nie mogą się zmienić pod wpływem twojego gniewu 

lub braku akceptacji dla nich. 

Spróbuj wejść do świata dziecka z autyzmem i naucz się żyć inaczej. 

Kochajcie nas takimi jakimi jesteśmy a nie takimi jakimi byście chcieli nas widzieć. 

Autyzm może sprawi ć, że człowiek będzie inaczej odbierał i reagował na świat, ale nie będzie on 

mniej wartościowy. 

Nie jestem zły, niegrzeczny, czy źle wychowany , staram się dostosować do świata, który stawia 

mi ogromne wymagania i oczekiwania, którym trudno jest  mi sprostać. 

Osoba z autyzmem nigdy nie myśli o krzywdzeniu innych, czasami tylko nie potrafi inaczej 

nawiązać kontaktu.  

Podsumowanie 

Mam autyzm nie wyrosnę z niego i się nie „wyleczę” - staram się ze wszystkich sił zrozumieć 

świat neurotypowy , tak zwany  normalny, a TY postaraj się zrozumieć MNIE. 

 


