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Wcale nie tak dawno temu, nie za siedmioma lasami i siedmioma górami, ale w niewielkiej

miejscowości było sobie pewne przedszkole. Do tego przedszkola uczęszczała grupa „Różniaków”.

Pewnego dnia w tej grupie miało pojawić się nowe dziecko. Dziewczynka o imieniu Ktosia,

niedawno  przeprowadziła się z rodzicami i pierwszy raz ma pójść do nowego przedszkola.

Ach, ile zmian! Ktosia nigdy ich nie lubiła, a ostatnio tych nowości było naprawdę dużo.

Najpierw nowy dom, a teraz jeszcze przedszkole! Kiedyś Ktosia chodziła do przedszkola,

ale bardzo tego nie lubiła. Było tam strasznie głośno, dzień nie zawsze wyglądał tak samo, wiele

osób ciągle czegoś od niej chciało, a Ktosia nie rozumiała, o co im chodzi. Kiedy się

przeprowadzili, dziewczynka myślała, że już nie będzie musiała tam chodzić. Ale niestety! Mama

wytłumaczyła Ktosi, że nie jest to możliwe i musi pójść do nowego przedszkola. Dziewczynka była

zrozpaczona. Mama bardzo chciała, żeby Ktosia poczuła się lepiej.



Pomyślała, że można się przygotować na pierwszy dzień w nowym przedszkolu. Znalazła

w Internecie zdjęcia budynku, sali, do której miałaby uczęszczać dziewczynka oraz Pani

wychowawczyni. Mama i Ktosia postanowiły wspólnie przygotować się na ten ważny dla

dziewczynki dzień i na kartce narysowały plan dnia. To wszystko sprawiło, że Ktosia poczuła się

trochę lepiej. Mimo wszystko nadal czuła się niepewnie.

Nadszedł wielki dzień! Mama obudziła Ktosię o zaplanowanej godzinie. Najpierw

przypomniały sobie ustalony wczoraj plan dnia. Ech, trzeba się przygotować do przedszkola!

Poranek dla Ktosi nigdy nie jest łatwy. Zaczyna się od umycia zębów. Dla dziewczynki jest

to okropne! Ta sztywna szczoteczka tak bardzo drażni! Później trzeba umyć buzię. Ktosia bardzo

nie lubi, kiedy ktoś dotyka jej twarzy. Potem przychodzi czas na ubranie. Dziewczynka najczęściej

zakłada fioletowe sukienki. Bardzo je lubi. Sukienki nie cisną tak bardzo jak spodnie.



Teraz przyszedł czas na najgorsze…..czesanie włosów. Ktosia nigdy nie lubiła, jak dotyka

się jej włosów. Ale przecież nie może iść do przedszkola rozczochrana! Mama stara się bardzo

delikatnie ułożyć jej brązowe loki. Jeszcze tylko kanapka z masłem i woda - bo to Ktosia zjada

najchętniej i poranek za nami. Czas ruszyć w drogę!

Ktosia z mamą do przedszkola jedzie autobusem. Dla dziewczynki to wcale nie jest takie

fajne. Wyobraźcie sobie tylko ten tłok, ścisk i hałas! Ale na szczęście mama ma przy sobie

słuchawki wygłuszające. Uffff…...dotarły na miejsce.



Przedszkole faktycznie wygląda tak, jak to na zdjęciach, które pokazała jej mama. No to

wchodzimy! Oczom Ktosi ukazała się witająca ją postać — to Pani Rozumka. Mama przypomniała

dziewczynce, że to ta Pani ze zdjęcia, które wcześniej oglądały. Ktosia wcale nie chce iść z Panią.

Boi się, że mama nigdy nie wróci. Nie chce, żeby mama ją zostawiała. Pani Rozumka wpada na

świetny pomysł! Pokazuje Ktosi plan dnia w przedszkolu i mówi że ostatni obrazek oznacza powrót

do domu. Wtedy Ktosia decyduje się pójść z Panią i wejść do sali, ale to też wcale  nie jest łatwe.



Po wejściu do sali oczom Ktosi ukazuje się wiele nowych twarzy. CHAOS!!! - To jest to,

co ogarnia Ktosię. Przystosowanie się do nowości jest bardzo trudne. Wszechobecny gwar

radosnych, biegających, dokazujących dzieci jest dla Ktosi czymś strasznym! Dziewczynka bardzo

nie lubi hałasu.

Pani Rozumka woła wszystkie dzieci do kręgu. Chce przedstawić przedszkolakom nową

koleżankę. O nieeee!! Teraz wszyscy patrzą na Ktosię. Dziewczynka bardzo nie lubi kiedy cała

uwaga jest na niej skupiona. Pani Rozumka zachęcała Ktosię, żeby przedstawiła się dzieciom.

Ta sytuacja bardzo stresuje dziewczynkę. Nie potrafi wydusić z siebie słowa ani patrzeć na dzieci.

Jedyne, co może zrobić, to spuścić wzrok, skulić się i czekać, aż ta chwila minie. Na szczęście Pani

rozumie, że dla Ktosi jest to bardzo trudne i sama mówi o niej parę słów.



Po zakończonym porannym kręgu Pani zaprasza wszystkie dzieci na śniadanie. Dzieci

mają do wyboru wspaniałe smakołyki: ser, szynkę, jajko, ogórka, pomidora i dżem. Ach, ile tych

smaków i zapachów! Jakie to trudne dokonać wyboru i powiedzieć, czego się chce. Jedyne, co

może zrobić dziewczynka, to zwyczajnie stać nieruchomo, tak jak to zwykle robi. Bo przecież

Ktosia na śniadanie je tylko kanapki z masłem, a tego do wyboru nie ma. Pani zauważa, że ta

sytuacja jest dla Ktosi trudna, dlatego pyta, co może dla niej zrobić? Ktosia cicho odpowiada, że je

kanapki        z samym masłem. To wcale nie jest łatwe, powiedzieć czego potrzebujemy.



Po śniadaniu przychodzi czas na zajęcia. Pani rozmawia z dziećmi na temat pogody.

Opowiada o tym czym jest i jaka może być pogoda. Patrząc w okno stwierdza, że dziś pada

„kapuśniaczek”.  Ktosia robi zdziwioną minę i podbiega do okna.

- Kapuśniaczek? - pyta Ktosia. Kapuśniaczek, to mama gotuje na obiad!

Pani uśmiecha się i zaczyna tłumaczyć, o co chodzi z tym kapuśniaczkiem. Jednak Ktosia wciąż nie

rozumie, co wychowawczyni zauważa, dlatego Pani na tablicy rysuje, jakie są rodzaje pogody. Aha!

Więc to nie jest taki kapuśniaczek do jedzenia. Rysowanie pomaga Ktosi zrozumieć niektóre

wypowiedzi i sytuacje.

Po zajęciach jest czas na zabawę. Dzieci z impetem rzucają się na piękne, kolorowe

zabawki. Salę przepełnia gwar! Ktosia też chce się bawić, jednak nie wie, jak dołączyć. Pani

Rozumka bierze dziewczynkę za rękę i prowadzi do kącika, gdzie bawią się inne dzieci, które

budując wspólnie zamek z klocków. Ktosia też chce bawić się klockami, ale na swoich zasadach.

Zaczyna układać klocki w jednokolorowe rzędy. Och, jakie to piękne i przyjemne obserwować

uporządkowany świat. Bo przecież wokoło jest tyle chaosu.



Po wyczerpującej zabawie przychodzi czas na obiad – ziemniaki, gulasz i ogórki. Ktosia

chce dostać suche ziemniaki, bez sosu oraz ogórki tak, żeby nie dotykały ziemniaków.

Dziewczynka nie lubi kiedy dania na talerzu stykają się ze sobą.

Po obiedzie spogląda na plan i już wie, co teraz będzie się działo. Przychodzi kolej na

słuchanie bajki. Nagle dzieje się coś, czego Ktosia się nie spodziewa. Kiedy dzieci usiadły w kręgu,

w drzwiach stanęła mama Ktosi. Chciała zrobić dziewczynce niespodziankę i zabrać ją wcześniej

do domu. Jednak ona, zamiast ucieszyć się na widok mamy, poczuła lęk i złość — bo przecież plan

był inny. Teraz Pani miała przeczytać bajkę, a mama powinna przyjść za chwilę. Ktosia bardzo nie

lubi nagłych zmian. Dziewczynka bardzo chce, żeby dzień w przedszkolu zakończył się zgodnie

z planem. Mama proponuje, że wróci po nią za chwilę, kiedy pani skończy czytać bajkę. Ufff, od

razu lepiej…

Kiedy Ktosia wraca z mamą do domu, myśli o tym, że w nowym przedszkolu może nie

będzie aż tak źle. Wie, że są tam osoby, które ją rozumieją i chcą, żeby czuła się dobrze.

Wszyscy się różnimy. A w różnorodności nie ma nic złego.

To takie wyjątkowe!



Kilka słów na koniec…

Czym jest spektrum autyzmu? Ogólnie przyjmuje się, że jest to całościowe zaburzenie

rozwoju, które dotyka kilku sfer takich jak komunikacja, interakcje społeczne oraz powtarzalne

wzorce zachowań, w tym trudności natury sensorycznej. Obecnie mówi się również o kondycji

autystycznej, czyli innym sposobie rozwoju. Jednak gdybyśmy zapytali ludzi, z czym kojarzy im

się autyzm, to prawdopodobnie odpowiedzi byłyby różne. Niektórzy mogliby powiedzieć, że

autyzm oznacza trudność z komunikacją czy mową, z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, że jest

to odbieranie bodźców w inny sposób (nadwrażliwość lub podwrażliwość). Niektórzy mogliby

powiedzieć, że oznacza pewną trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Dla innych

autyzm oznacza niepełnosprawność intelektualną połączoną z wybitnym rozwojem w jednej,

wąskiej dziedzinie. A jeszcze inni nie wiedzieliby, co na takie pytanie odpowiedzieć, bo nie

wiedzą, co oznacza autyzm.

Odpowiedzi na pytanie czym jest spektrum autyzmu mogą być różne, bo obraz autyzmu

bywa różny. Tak samo jak różni jesteśmy my wszyscy. To nie jest coś, co da się zaszufladkować do

kategorii “zaburzenia”, określić kilkoma słowami. Za tym wszystkim stoi druga osoba. Niezależnie

od tego, czy jest to jeszcze małe dziecko, czy już dorosły człowiek. Z jednej strony mamy trudności

w komunikacji, a z drugiej strony mamy osobę, która czasami chciałaby nam wiele rzeczy

przekazać, ale niekoniecznie potrafi znaleźć właściwy na to sposób. Czasami jest zagubiona

w swoich myślach i w chaotycznym świecie, który może przerażać, niezależnie od tego czy ktoś

mieści się w spektrum autyzmu, czy rozwija się w sposób neurotypowy. U osób ze spektrum

autyzmu obserwujemy trudności z wchodzeniem w interakcje społeczne, ale też widzimy, że jak

każdy z nas potrzebują przyjaciół, relacji, miłości czy bliskości. Osoby ze spektrum lubią spędzać

czas z ważnymi dla siebie osobami, a przy najbliższych mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Wszyscy chcą czuć się swobodnie, robić to, co lubią czy kochają. I może w momencie rozmowy

lub innego przekazu niewerbalnego osoby w spektrum autyzmu nie patrzą w oczy, ale akurat

komunikują nam coś istotnego. Czy taki przekaz jest mniej wartościowy? Bo przecież chodzi

o relacje i bycie z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, jaką to ma formę. Czasami przy

wsparciu dodatkowych narzędzi do porozumienia się (alternatywnych metod komunikacji). Można

też zauważyć pewne schematyczne, powtarzalne zachowania czy sensoryzmy, ale też można

dostrzec osobę, która realizuje swoją pasję i jest tym pochłonięta bez reszty czy dziecko, które po

prostu się dobrze bawi.

Spektrum autyzmu bywa różne. Z jednej strony są osoby, które mają opóźniony rozwój

mowy, z drugiej strony są tacy, którzy bez problemu władają językiem. Bywają ludzie, którzy nie

lubią być dotykani, a inni potrzebują docisku, żeby pobudzić swoje czucie głębokie. Są osoby, które



nie lubią kontaktu wzrokowego, bo to jest dla nich bardzo nieprzyjemne, ale są też tacy, którzy nie

mają z tym trudności. Niektórzy chętnie włączają się w grupę i chętnie spędzają czas z innymi, a są

też tacy, dla których jest to trudne i męczące. Jedni potrzebują większego poczucia kontroli, bo to

pozwala uporządkować tak trudny świat, a inni są bardziej elastyczni w tym względzie. Niektóre

osoby mają duże trudności sensoryczne, jak pewnego rodzaju manieryzmy ruchowe, potrzebę

wirowania, czasami powtarzanie niektórych zasłyszanych zwrotów itp., a inni nie przejawiają

wcale takich zachowań. Często się zdarza, że spektrum autyzmu nie można dostrzec na pierwszy

rzut oka. Autyzm bywa różny, a wszystkie nietypowe zachowania mają swój sens. Informują

o czymś lub ułatwiają radzenie sobie z pewnymi trudnościami. Za zachowaniem każdego człowieka

kryje się jakaś przyczyna. Kto z nas nie zachowuje się czasem mniej typowo? To, że jakieś

zachowanie jest nietypowe, nie oznacza, że nie ma ono sensu. Wszyscy jesteśmy takimi samymi

ludźmi, mamy podobne potrzeby. Każdy z nas, niezależnie od sposobu zachowywania się, chce

czuć się akceptowany. Ważne, żeby na drugą osobę (niezależnie od tego czy jest to dziecko, czy

osoba dorosła) patrzeć z empatią i zrozumieniem. Nigdy nie wiemy, jaka historia idzie za

człowiekiem. I czy to mniej typowe zachowanie czegoś nie oznacza lub czemuś nie służy.

Bo wszyscy jesteśmy różni.




