
 

 

Znaczenie rutyny w życiu dziecka w spektrum autyzmu   
– powtarzalne zachowania w wieku przedszkolnym 

Jedną z cech, które stanowią o rozpoznaniu spektrum autyzmu wymienione w najnowszym 
ICD–11 jest „skłonność do ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców 
zachowania, zainteresowań lub czynności, które są nietypowe lub nadmierne dla danej 
osoby”. Co to oznacza? Dla każdego dziecka w spektrum autyzmu trochę co innego. Objawy 
autyzmu mogą być różne i różnie nasilone, nie zawsze są dla innych oczywiste. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że w większości przypadków ogromne znaczenie dla dziecka ze spektrum 
autyzmu ma rutyna.  

Elastyczność kontra rutyna w życiu dziecka w spektrum autyzmu 

Nie zdajemy sobie sprawy, jacy jesteśmy elastyczni. Jak wiele drobnych zmian codziennego 
schematu nawet nie zauważamy. Zmieniamy codzienną trasę do pracy, by ominąć poranne 
korki. Próbujemy nowych smaków, kupujemy ser innego producenta, ot tak, dla rozeznania. 
Lubimy modne ubrania, choć czasem nie przypominają naszych ulubionych. Jeśli nie 
przyjedzie właściwy tramwaj, wsiadamy w inny i przesiadamy się później. 

Dla dziecka w spektrum autyzmu takie zmiany mogą zaburzyć całą codzienną rutynę. 
Sprawić, że nagromadzi się napięcie, z którym potem trudno sobie poradzić. 

Gdy myślimy o ograniczonych wzorcach zainteresowań u przedszkolaka, widzimy chłopca, 
który układa autka w rzędzie i się w nie wpatruje. Innym razem wyobrażamy sobie 
przedszkolaka, który zna na pamięć cały rozkład podmiejskich pociągów i marzy, by jeździć 
nimi całe dnie. A przecież w spektrum autyzmu może być również dziewczynka, która 
dopuszcza do swojego menu jedynie frytki, schabowego mamy. Dodatkowo nosi tylko 
konkretne bawełniane ubrania. Może to być dziewczynka, która reaguje płaczem                                           
i pobudzeniem na zmianę trasy do przedszkola. 

Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze całe zdanie z ICD -11. Spróbujmy je naprawdę porządnie 
zrozumieć: skłonność do ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców 
zachowania, zainteresowań lub czynności, które są nietypowe lub nadmierne dla danej 
osoby. 

Wzorce zachowania – czym są i co oznaczają w życiu dziecka z rozpoznaniem autyzmu 

Czym są wzorce zachowania? To po prostu sposób, w jaki dziecko się zachowuje w różnych 
sytuacjach. Przykłady: 

 Ala pewnym krokiem wchodzi do przedszkola, zmienia buty i pakuje się do sali. To jej 
wzorzec. Dla Bruna potrzebny jest kwadrans wtulenia w ramię rodzica, czas na 
oswojenie się z miejscem, przyzwyczajenie się do przedszkolnych bodźców. 

 Wzorcem zachowania Hani będzie obserwacja innych dzieci z boku. 
 Dla Piotrka wzorcem zachowania będzie pytanie nauczycieli co chwila: „jak to 

działa?”. 



 

 

Wzorce zainteresowań dzieci w spektrum są lepiej znane w społeczeństwie. Często właśnie 
to niepokoi rodziców i nauczycieli. Ogromne zainteresowanie owadami, pociągami, 
gaśnicami, traktorami. Niby nic w tym niepokojącego, można by powiedzieć, że małe dziecko 
ma swoją pasję. 

Wzorce czynności, czyli sposób działania w poszczególnych sytuacjach  

Wzorce czynności to sposób, w jaki dziecko je wykonuje. Wróćmy do przykładów: 

 Ala wypełnia przedszkolne zadania szybko i niezbyt dokładnie. 
 Bruno niczym dorosły detalista poświęca wszystkiemu dużo czasu, nawet takim 

czynnościom, jak ubieranie się. 
 Hania potrafi się samodzielnie i sprawnie ubrać. 

Jedno dziecko chętnie weźmie udział w tańcu w kółeczku, inne wybuchnie płaczem. 

Dziecko czuje potrzebę wypełnienia czynności dokładnie tak, jak się jej nauczyło. Reaguje 
napięciem, niechęcią, lękiem, frustracją na próbę zmiany wzorca. Mały Bruno uwielbia 
stawiać w rzędzie przedszkolne figurki. Potem po prostu na nie patrzy, jakby ciekawiło go to, 
jak są zrobione. Gdy Hania spróbuje jedną zabrać, Bruno natychmiast zareaguje. Reakcja 
może być różna, bo też podlega jakiemuś jego wzorcowi. Może zapłacze, a może ugryzie 
zdziwioną Hanię i wybuchnie awantura na cztery fajerki? 

Stałość, powtarzalność czynności i brak elastyczności dziecka w spektrum autyzmu  

Czynności dziecka w spektrum mogą być powtarzalne. Bliskim czasem towarzyszy przemożne 
uczucie nudy, gdy ich dziecko  dziesiąty raz w tym samym dniu wyjmuje drewniany alfabet i 
układa go, śpiewając sobie cicho literki i to jeszcze po angielsku. Być może odtwarza w ten 
sposób filmik, który obejrzał w Internecie. Widocznie ten filmik, tak przewidywalny, 
oszczędny w środkach skradł jego serce. 

Brak elastyczności łatwo zauważyć. Im mniejsze dziecko i niższy poziom kompetencji 
językowych, tym bardziej widoczne są emocjonalne reakcje. 

Wyobraźmy sobie, że do przedszkola przyjechał teatrzyk marionetkowy. Cała grupa się 
cieszy. Mała Hania jednak nie rozumie, co się dzieje. O tej porze, po śniadaniu zwykle mogła 
pobawić się swoimi ulubionymi klockami. Coś zaburzyło swobodną zabawę grupy, Hania nie 
rozumie, co. Jej małe ciałko reaguje na napięcie, Hania się moczy i płacze. W ten sposób nie 
bierze udziału w teatrzyku, zostaje ze swoją panią w sali i dalej może bawić się swoimi 
klockami. 

Sztywność wzorców zachowań – rutyna dla bezpieczeństwa  

Kluczem jest sztywność wzorców zachowań. Dla dzieci w spektrum autyzmu ustalony 
porządek dnia to świętość. Opoka dla poczucia bezpieczeństwa. Nie chodzi tu o preferencje 
czy upodobania. Nie jest to również złośliwość, o którą czasem podejrzewają je zmęczeni 
i przeciążeni dorośli. To po prostu cecha spektrum autyzmu. 



 

 

Dla nauczyciela to duże wyzwanie. Praca z dziećmi w grupie wymaga ogromnej elastyczności. 
Wyjątkowo trudno jest zbudować dzień tak, by nic nie odbiegło od normy. Przecież 
wystarczy, że ktoś się rozchoruje, trzeba będzie połączyć grupy, przejść do innej sali i rutyna 
się zaburza. Nie chodzi przecież też o to, by fundować dziecku w spektrum świat idealnie 
dostosowany do jego potrzeb tu i teraz. Taki klosz nie jest właściwy dla rozwoju dziecka. 
Maluch w spektrum, jak każde dziecko potrzebuje wyzwań. Takich, które są w granicach jego 
możliwości. 

Ryzyko niezauważalnych zmian 

Przytoczony wcześniej przykład Hani budził w rodzicach sporo napięcia. Hania jasno 
sygnalizowała jakiś problem, choć na początku nikt nie wiedział jaki. W przedszkolu raz 
zmoczyła się, gdy przyszła pani, którą przecież Hania zna. Innym razem w czasie leżakowania, 
zupełnie nie wiedzieć czemu. Wszystko było jak zwykle. Trudno było znaleźć bodziec, który 
wywoływał objaw. Dopiero potem okazało się, że zmieniła się muzyka, którą puszczano 
dzieciom dla relaksu. Pani natomiast zwyczajnie zmieniła plan zajęć, zamiast malowania 
farbami wprowadziła zabawy sensoryczne. Hania reagowała na zmiany w rutynie. Drobne, 
niemal niezauważalne zmiany. Widocznie jej próg wytrzymałości na frustrację był jeszcze 
bardzo niski. 

Historia Hani to opowieść o zrozumieniu. Nie pomagało tłumaczenie Hani, że dziewczynka w 
jej wieku nie powinna już siusiać w majtki. Że przecież korzysta z przedszkolnej toalety już od 
dawna. Dopiero połączenie wszystkich faktów i znalezienie klucza pomogło w rozwiązaniu. 
Hania potrzebowała przygotowania do zmian, nawet tych drobnych.  

Bardzo ważne jest, by naprawdę nie unikać zmian, ale porządnie przygotować na to dzieci                
w spektrum. Uważny obserwator może wychwycić bodziec, na który reaguje przedszkolak, 
choć zajmuje to dużo czasu. I wymaga wielu prób i błędów. 
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