
Moje dziecko ciągle nie zaczęło mówić!  

- o tym co dalej!? 
 

 

 

Nie mówi, bo jest małe, bo jest chłopcem, bo dziadek Józek też podobno późno mówił…  

 

W którymś momencie rodzic stwierdza, że mówienie jest ważne. Konfrontuje rozwój swojego 

dziecka z jego rówieśnikami i zaczyna szukać pomocy. Nie jest to łatwe. 

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy trafiają do Poradni już jako dwulatki. Ich rodzice dość często 

są odsyłani na konsultację do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przez lekarzy 

prowadzących bilans zdrowia. Sugestia specjalisty powoduje, że rodzic zaczyna pytać i działać. 

Nie są to łatwe poszukiwania. Zmierzyć się trzeba w nich z chęcią pomocy własnemu dziecku, 

swoją nadopiekuńczością, diagnozą i własnymi marzeniami o umiejętnościach i przyszłości swojego 

malucha. Trudno też o wsparcie od najbliższych. Nie wszyscy bowiem od razu chcą walczyć                     

z problemem. Zawsze trafi się przysłowiowy „dobry wujek”, który stwierdzi że jeszcze można 

poczekać, że rodzicom się tylko wydaje... Zdarza się też inaczej, że to rodzice nie widzą problemu      

a otoczenie napiera na „zrobienie czegoś z dzieckiem”. 

Pierwsze rady, często z internetowych stron, mówią o tym jak zająć się samą mową. Propozycje 

konsultacji logopedycznych, w trakcie których logopeda sprawdzi jak rozwija się aparat 

artykulacyjny dziecka są w ofercie Poradni. Wykwalifikowani neurologopedzi patrzą więc jakie 

dziecko wydaje dźwięki, czy podnosi do góry język, czy potrafi go wysunąć z buzi. Dopytują jak je, 

jak pije. Wreszcie radzą co można robić dalej. Spotkania z psychologiem, pedagogiem                                

i prowadzone wówczas badania dziecka mogą ukierunkować diagnozę. Zdarza się, że musi być 

ona pogłębiona. Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy mogą być różne. Badania metaboliczne 

i neurologiczne umożliwiają dalsze określenie kierunku diagnozy. Czasami zdarza się, że opóźniony 

rozwój mowy jest jednym z symptomów autyzmu.  

Dopiero lekarz psychiatra ostatecznie stwierdza autyzm, który rozpanoszy się w życiu rodziny  

na długo. A nie jest on miłym gościem. Zabiera nie tylko czas, ale też energię, pochłania marzenia.  

Zastanówmy się więc jak mając dziecko z autyzmem poradzić sobie z codziennością, jak zadbać            

o rodzinę i dziecko – nierozłącznego jej członka? 

 

Na przysłowiowe „dzień dobry” pojawiają się obawy, całe mnóstwo emocji, z którymi trudno dać 

sobie radę. Lęk, obawa i strach zaczynają towarzyszyć rodzicom, dopadają ich nagle  

i bezwzględnie. Często mogą prowadzić do depresji. Rodzice starają się tłumić trudne emocje, 

wziąć się w garść i nie poddawać się. Porada mamy, której autystyczny synek ma już kilka lat i 

 razem z najbliższymi walczy o „bycie” i „rozumienie” rzeczywistości, brzmi: „PŁACZ ILE WLEZIE”.  



Unikać należy wyparcia, czyli stanu, w którym udowadniamy sobie, że nic się nie stało, że problem 

nie istnieje. Bo przecież autyzm to jest problem, problem z tym jak ubrać, co dać jeść, jak się bawić 

czy wreszcie jak wyjść na spacer, do sklepu.  

W życiu dziecka i rodziny zaczynają się pojawiać specjaliści. Być może najpierw logopeda,  

bo marzenia o tym, że dziecko będzie mówiło tkwią w każdym rodzicu. W innym przypadku 

terapeuta integracji sensorycznej. Ta istotna forma terapii ma pomóc w odbieraniu wszystkiego,  

co dziecko zaskakuje, wywołuje jego lęk albo też nadmierną fascynację. Dziecko uczy się dzięki niej 

na przykład tego, że można spokojnie wejść do sklepu, pójść dalej mimo że kratki płytek chodnika 

nie prowadzą w tę stronę, gdzie idzie mama. Oswaja się z tym, co mu przeszkadza (np. oświetlenie 

jarzeniówek).  

Rodzic myśli – co jeszcze? Jasna i potrzebna jest świadomość, że: 

NIC NIE DZIAŁA NATYCHMIAST! 

Autyzm to nie choroba, na którą znajdziemy lekarstwo. Autyzm to zaburzenie rozwoju – wymaga 

zaangażowania i czasu. 

Zaczyna się walka o diagnozę. Terminy oczekiwań na badania dziecka – to czas, któremu 

towarzyszy borykanie się z formalnościami.  

DZIECKO ZE STWIERDZONYM PRZEZ LEKARZA AUTYZMEM MA PRAWO DO ZAJĘĆ 

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną) oraz DO ZAJĘĆ 

TERAPEUTYCZNYCH (określonych w wydanym dla dziecka orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego). Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju może otrzymać dziecko od 

chwili wykrycia niepełnosprawności (autyzm) do czasu podjęcia obowiązku nauki w szkole. Dziecko 

w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu może również otrzymać orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

DZIECKO Z AUTYZMEM MA TEŻ OBOWIĄZEK ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO 

PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, a jeśli jest w wieku szkolnym JEST OBJĘTE 

OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM. 

Rodzic czuje niezgodę na to, że dziecko nie wykonuje pewnych zadań z diagnostami, terapeutami. 

Nie ma zgody na to, że część zadań, które wykonuje z pomocą komputera – tu, nie jest w stanie 

zrobić. Denerwują powtarzające się pytania specjalistów – o rozwój, zachowania, trudności,  

a przecież świadomość, że są potrzebne – ma każdy z rodziców. Przedstawione w dokumentach 

opisy umiejętności dziecka wzbudzają kolejne emocje, uświadamiają konieczność dalszej walki  

o zwyczajną codzienność, o możliwie jak największą samodzielność dziecka.  

Co może pomóc – KONTAKT Z MAMĄ INNEGO DZIECKA Z AUTYZMEM. Rozmowa, wymiana 

doświadczeń ułatwiają podejmowanie decyzji, ukierunkowanie działań. Kolejna rada – NIE BÓJ SIĘ 

PYTAĆ! To właśnie dzięki temu udaje się działać właściwie. 



W całym pędzie za zajęciami dla dziecka ważne jest, aby zachować przysłowiowe „zdrowe 

podejście” do terapii. Dziecko musi mieć czas, który spędzi z rodziną. Zwykłe codzienne czynności 

(np. segregowanie upranych skarpetek, zagniatanie ciasta z mamą) TO NAJLEPSZA TERAPIA, 

najlepsza, bo życiowa, bo z mamą…  

NIE ZOSTAWIAJMY DZIECKA SAMEGO Z SOBĄ, bo wtedy w jego zachowaniach pojawiają się 

stymulacje. Wtedy dziecko zatraca kontakt w jakiejś powtarzalnej czynności (np. kręceniu kół 

samochodu).  

Trening codziennych, zwykłych czynności sprawia, że dziecko zaistnieje w naszym domu jako 

członek rodziny, ze swoimi obowiązkami i prawami.  

 

Dużo tu o obawach. Zastanawiając się nad marzeniami… zapytałam mamę dziecka z autyzmem o 

czym marzy?  

Oto odpowiedzi: 

 Marzy mi się, żeby nauczyciel mnie słuchał (tyle przecież wiem o swoim dziecku!). 

 Aby problemy z biurokracją nie przerastały problemów dziecka. 

 Żeby kiedyś móc powiedzieć do dziecka: - „A daj Ty mi dziś święty spokój!” (to marzenie 

 o tym, że dziecko coś chce, komunikuje się, ma swoje plany, w które chce mnie – rodzica 

włączyć). 

 

 

A Wy o czym marzycie? 

 

 

**************************************************************************************************************** 

 

ZAPROSZENIE DO LEKTURY 

 

Oto adres strony internetowej, gdzie być może znajdziecie Państwo książkę dla siebie. 

 

http://www.ingdzieciom.pl/pdf/Kosmita.pdf 

 

http://www.ingdzieciom.pl/pdf/Kosmita.pdf


 

źródło okładki: http://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,867da4-kosmita.html 

 

Książka nosi tytuł: „Kosmita”. Autorka, Roksana Jędrzejewska - Wróbel kieruje swoją książkę  

do rodzin dzieci autystycznych.  

Tu Ola opowiada historię, w której narodziny jej braciszka – Kacperka zmieniają świat rodziny. 

Pojawia się autyzm i nikomu w domu nie jest łatwo… 

Warto przeczytać, żeby wiedzieć o tym jak rodzina Oli radzi sobie. Warto też przeczytać dzieciom, 

aby rozumiały lepiej świat, w którym żyją dzieci niepełnosprawne.  

 

Polecam również  

 artykuł Doroty Próchniewicz (mamy), pt. „Gdzie w autyzmie jestem ja, rodzic?”, dostępny na 

stronie: 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/181477 

 projekt „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą”. 

 

Anna Sacherska 
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