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Według badań około 4% noworodków 

rodzi się z różnego rodzaju dysfunkcjami:  

- uszkodzeniem mózgu 

-  chorobami genetycznymi 

- chorobami metabolicznymi 

- poważnymi wadami zmysłów. 

Rozwój ww. dzieci prawdopodobnie będzie 

przebiegał z opóźnieniem lub dysharmonią 

różnego stopnia.  

 

Dziecko niepełnosprawne 
w rodzinie 



Konieczność pomocy 
małemu dziecku i jego 

rodzinie 

Możliwość i konieczność wspomagania 

rozwoju dziecka obciążonego jest 

niepodważalna. 

Działania interwencyjne powinny być 

podjęte jak najwcześniej. 

50% zdolności do nauki rozwija się 

w ciągu pierwszych czterech lat życia .  

 

 



 

AUTYZM 

 

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE 

Komunikacja werbalna i niewerbalna nie służy 

do kontaktów interpersonalnych. Język 

mówiony i komunikacja są zaburzone 

Mowa służy do komunikacji. Rozumienie mowy 

zależy od stopnia upośledzenia. Komunikacja 

niewerbalna kompensuje ograniczone możliwości 

ekspresji słownej.  

Zaburzony rozwój społeczny nie 

odpowiadający wiekowi umysłowemu 

Rozwój społeczny odpowiedni do wieku 

umysłowego 

Sprawia poważne problemy wychowawcze 

związane z obecnością stereotypii, nie zależnie 

od rozwoju umysłowego  

Problemy z trudnymi zachowaniami i 

stereotypami są zależne od głębokości 

upośledzenia umysłowego. 

Trudności w relacji dziecka z matką. Na pozór 

nie tworzy się głębsza więź z matką i innymi 

osobami z otoczenia. 

Dobry kontakt emocjonalny z matką i innymi 

osobami z otoczenia. 

Rozwój dziecka jest nieharmonijny. Postępuje 

skokami, jest nieprzewidywalny, występują 

często okresy zastoju lub regresu. 

Rozwój jest harmonijny i systematyczny, 

ograniczony jedynie stopniem upośledzenia 



                    
AUTYZM GŁUCHOTA 

Brak specyficznych zlokalizowanych uszkodzeń 

neurologicznych 

Uszkodzenie neurologicznych lub fizycznych 

elementów aparatu mowy 

Dziwne niespójne reakcje na dźwięki, przy 

nieuszkodzonym słuchu  (nad , pod wrażliwość lub 

„biały szum”) 

W testach słuchu diagnozuje się brak słuchu lub 

niedosłuch 

Brak komunikacji niewerbalnej z otoczeniem, nie 

używa mimiki, gestów, nie rozumie komunikatów 

niewerbalnych innych osób (lub ma duże trudności  

w tym obszarze) 

Sprawnie komunikuje się niewerbalnie. Używa 

gestów mimiki, rozumie komunikaty niewerbalne 

Mocno zaburzone zachowania zabawowe 

(stereotypowe , rutynowe czynności, układanie, 

porządkowanie, rotacja przedmiotów) 

Potrafi „normalnie” się bawić 

Zaburzony rozwój społeczny, nie nawiązuje 

kontaktów społecznych ,  problemy w  tworzeniu 

głębszej więzi z otoczeniem 

Prawidłowy  rozwój społeczny 

Nawiązuje w sposób nieskuteczny lub w ogóle nie 

nawiązuje kontaktów z rówieśnikami, na próby 

nawiązania kontaktu z ich strony reaguje 

nieadekwatnie 

Nawiązuje kontakty z rówieśnikami 

Sprawia poważne problemy wychowawcze,  

w związku ze specyficznymi zachowaniami 

stereotypowymi, rutynami, trudnością akceptacji 

zmian 

Problemy wychowawcze w związku ze 

specyficznymi zachowaniami, stereotypami o 

niewielkim nasileniu. 



Fazy reakcji emocjonalnej rodziców           
w sytuacji pojawienia się w rodzinie 

niepełnosprawnego dziecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza szoku 

Faza kryzysu emocjonalnego 

Faza pozornego przystosowania 

Faza konstruktywnego przystosowania się  



 
Fazy reakcji emocjonalnej rodziców 

w sytuacji pojawienia się 
niepełnosprawnego dziecka 

 
Faza szoku 

 Pierwsza, bezpośrednia reakcja na informację  

o niepełnosprawności swojego dziecka.  

W przeżyciach dominują uczucia o zabarwieniu 

negatywnym:  rozpacz, żal, poczucie krzywdy, 

niepokój, lęk o dziecko.  

Bardzo intensywne reakcje rodziców mogą 

zakłócić relacje między małżonkami, stanowią też 

przyczynę negatywnego ustosunkowania się do własnego 

niepełnosprawnego dziecka.  



 
Fazy reakcji emocjonalnej rodziców 

w sytuacji niepełnosprawności 
dziecka 

 Faza kryzysu emocjonalnego  

W przeżyciach rodziców dominują:  

poczucie zawodu, niespełnionych oczekiwań 

wobec dziecka, poczucie klęski życiowej, 

osamotnienie, poczucie beznadziejności 

oraz wzajemne obwinianie się.  

Małżonkowie oddalają się od siebie pozostając 

w osamotnieniu ,jeszcze większej bezradności. 

Może prowadzić to do rozpadu małżeństwa.  



 
Fazy reakcji emocjonalnej rodziców 

w sytuacji niepełnosprawności 
dziecka 

 Faza pozornego przystosowania 

Mobilizacja sił, podejmowanie działania na rzecz 

Dziecka. Pojawia się „gonitwa terapeutyczna” 

szukanie cudownego sposobu uzdrowienia, częste 

zmiany specjalistów i metod pracy, negowanie, 

podważanie diagnoz i poszukiwanie nowych. 

Nieuzasadniona wiara w możliwości wyleczenia. 

Poszukiwanie winnych niepełnosprawności. 

Prowadzi to do wytworzenia nieprawidłowego 

obrazu dziecka.  

 



 
Fazy reakcji emocjonalnej rodziców 

w sytuacji niepełnosprawności 
dziecka 

 Faza konstruktywnego przystosowania się  

Skupienie się na realnych możliwościach i potrzebach 

dziecka, zaczynają dominować uczucia pozytywne 

takie jak radość z kontaktu z dzieckiem.  

Rodzice koncentrują się na kwestii jak pomóc 

dziecku i jak zorganizować dalsze życie 

rodziny? Dokonywane są mądre wybory związane 

z rehabilitacją. Pojawia się potrzeba działań 

prospołecznych -fundacje, stowarzyszenia.   

 



Związek postaw matki  
z rozwojem dziecka  

Postawa rezygnacyjna  

 

   związana z depresją  matki, 
pociąga zaniedbanie emocjonalne 
dziecka i zaniechanie działań        
na jego rzecz. 

 



Związek postaw matki z 
rozwojem dziecka 

Postawa lękowo - nadopiekuńcza  

    

   Powoduje wyręczanie dziecka, stawianie mu zbyt 
małych wymagań, nie ustalanie granic, a przez      
to zablokowanie rozwoju jego autonomii, 
aktywności poznawczej, otwartości na świat  
(nadopiekuńczość może mieć również charakter 
kompensacyjny i wynikać z braku akceptacji dziecka 
i związanego z tym poczucia winy). 

 

 



Związek postaw matki  
z rozwojem dziecka 

Postawa zadaniowa  
    Może prowadzić do zbytniej koncentracji na samej 

rehabilitacji, stosowania wygórowanych wymagań  

    i nadmiernego krytycyzmu co skutkuje brakiem 
czasu dziecka na zabawę, kontakty z rówieśnikami, 
przeżywaniem nadmiernej frustracji, pojawieniem 
się poczucia odrzucenia, winy i przewlekłego 
napięcia emocjonalnego. Dziecko może ten stan 
odreagowywać całą gamą zachowań trudnych, 
agresją, nadpobudliwością, stereotypiami, 
zaburzeniami koncentracji uwagi, obniżeniem 
aktywności lub wycofaniem się z kontaktów. 

           



Związek postaw matki  
z rozwojem dziecka 

Postawa akceptacji  

 

   Daje możliwość rozwoju pełnych 
możliwości dziecka przy zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb 
bezpieczeństwa, miłości, uwagi 
rodziców, zabawy itp. 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 


