
WYSOKO WRAŻLIWE DZIECKO 
Diagnoza i wspieranie rozwoju

na podstawie książki prof. Elaine Aron „Wysoko wrażliwe dziecko. 
Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie”.

Opracowanie Eliza Kapica-Kot

psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie



Część I – czyli o czym 
przeczytasz

• Charakterystyka ogólna dzieci wysoko 
wrażliwych

• Kryteria niezbędne do stwierdzenia 
wysokiej wrażliwości

• Badania naukowe na temat wysokiej 
wrażliwości



Charakterystyka wysoko wrażliwych dzieci 
(WWD)

   Wysoko wrażliwe dzieci opisuje się w bardzo różnorodny 
sposób. Jeśli ktoś mówi o twoim dziecku w sposób 
przedstawiony poniżej, możesz podejrzewać, że jest ono  
wysoko wrażliwe. 

•„Gdyby to był mój syn, musiałby zjeść wszystko co ma na 
talerzu”. 

•„Twoja córka jest taka spokojna - nie myślałaś, żeby 
porozmawiać o tym z lekarzem?”

•„Jest taki dojrzały i mądry, jak na swój wiek, ale chyba za 
dużo myśli. Nie martwisz się, że nie jest radosny i beztroski 
jak inne dzieci?”



Charakterystyka wysoko wrażliwych 
dzieci (WWD)

• „Bardzo łatwo zranić jej uczucia. Płacze także wtedy, gdy 
ktoś krzywdzi inne dzieci albo im dokucza. I wtedy kiedy 
słucha smutnych fragmentów bajek. Nie wiemy jak jej 
pomóc”

• „W mojej grupie wszystkie dzieci, z wyjątkiem pańskiego 
syna, biorą udział w zajęciach grupowych. Czy w domu 
syn też jest tak uparty?”.

Rodzice takich dzieci z reguły wiedzą o tym, że gdyby 
swoje wrażliwe dziecko zmusili do zjedzenia tego, czego nie 
lubi, do kontaktów towarzyskich lub zabrali do psychiatry 
spowodowaliby jego ogromne cierpienie. A gdy podążają za 
dzieckiem, to ono się świetnie rozwija.



Cztery aspekty wysokiej wrażliwości

Wszystkie aspekty muszą być obecne, aby 
mówić o wysokiej wrażliwości:

1. Głębokie przetwarzanie
2. Łatwość ulegania przestymulowaniu
3. Reaktywność emocjonalna
4. Wyczulenie na subtelne bodźce



1. Głębokie przetwarzanie

gruntowne przetwarzanie lub skłonność do refleksji
może mieć charakter nieświadomy
może się przejawiać poprzez:

 używanie skomplikowanych i nieadekwatnych do 
wieku słów

 zadawanie głębokich, egzystencjalnych pytań
 trudności z podejmowaniem decyzji z powodu 

rozważania zbyt wielu możliwości
 trudności w adaptacji do nowych sytuacji i osób



2. Łatwość ulegania przestymulowaniu

 Większa świadomość tego, co się dzieje na 
zewnątrz i wewnątrz nas samych

 Przejawia się poprzez:
 podwyższoną wrażliwość na nadmiar bodźców 

lub bodźce intensywne
 trudności w zasypianiu lub nocne wybudzanie 

się, szczególnie po bardzo intensywnym dniu
 intensywną potrzebę samotnego i cichego 

odpoczynku bądź zabawy



3. Reaktywność emocjonalna i empatia

  
Emocje mówią nam:
na co powinniśmy zwrócić uwagę, 
na podstawie czego mamy się uczyć,
co zapamiętać, jeśli to potrzebne,
są bardzo ważnym czynnikiem motywującym np. 
łatwiej uczyć się języka obcego tam, gdzie jest on 
używany, ponieważ chcemy rozumieć tych, którzy się z 
nami kontaktują.

Empatia, to współodczuwanie, wczuwanie się w 
potrzeby i stany emocjonalne innych osób.
 



3. Reaktywność emocjonalna i empatia

   Wysoko wrażliwe dzieci:
bardziej się wszystkim interesują, baczniej obserwują i 

skuteczniej się uczą w różnych sytuacjach społecznych,
wiedzą, co wie dana osoba i czują to, co ona czuje,
„czytają” w naszych myślach, 
odczuwają wszystko bardzo głęboko, 
mogą być perfekcjonistami bądź silnie reagują, gdy 

popełnią najmniejszy błąd, 
zauważają cierpienie i stres innych ludzi, w  związku z 

tym częściej wybuchają płaczem,
reagują bardzo mocno zarówno na pozytywne jak i 

negatywne doświadczenia, dlatego są bardziej przerażone 
gdy spotkają się z przejawami okrucieństwa, 
niesprawiedliwości lub przemocy.



4. Wyczulenie na subtelne bodźce

uświadamianie sobie subtelnych dźwięków, 
zapachów, smaków, szczegółów otoczenia itp.,

reagowanie i zauważanie nawet najmniejszych zmian 
w otoczeniu, rozmówcy np. ton głosu, spojrzenie, 
grymas twarzy, uśmiech.



Dowody naukowe

  Wysoko wrażliwe dzieci radzą sobie lepiej od 
rówieśników w sprzyjających środowiskach, na przykład 
w dobrym przedszkolu lub szkole. Chodzi tu o wszystko: 
oceny, postawy moralne, kompetencje społeczne, 
samoregulację, poczucie bezpieczeństwa wynikające z 
bycia kochanym, ponieważ WWD w większym stopniu 
absorbują korzyści płynące z dobrego środowiska, niż 
dzieci przeciętnie wrażliwe - „do końca wycisną cytrynę”, 
bardziej reagują na wszystkie dobre i mądre rzeczy, 
które świat ma im do zaoferowania (Pluess i Belsky, 
2013).



Dowody naukowe

Kiedy wysoko wrażliwe osoby (WWO) starają się 
uchwycić różnicę między dwoma niewiele różniącymi 
się obrazkami, obserwuje się u nich większą 
aktywność niż u badanych nie będących WWO w 
obszarach mózgu odpowiedzialnych właśnie za 
analizowanie złożoności i szczegółów w 
postrzeganiu, a nie tylko zewnętrznych aspektów. 
WWO zatem wykorzystują w większym stopniu te 
części mózgu, które biorą udział w głębszym, czy też 
bardziej złożonym, przetwarzaniu.(J. Jagiellowicz i 
inni 2012)



Dowody naukowe

Badanie porównujące osoby wrażliwe i nie 
wysoko wrażliwe w sytuacji wykonywania 
podchwytliwego zadania percepcyjnego. Zadanie 
polegało na stwierdzeniu, czy między widocznymi na 
ekranie komputera literami „L” znajduje się litera 
„T”, która również mogła być ułożona nietypowo. 
WWO wykonały to zadanie szybciej i dokładniej, po 
jego wykonaniu były jednak znacznie bardziej 
zestresowane niż pozostali badani. Można 
powiedzieć, że po WWO widać stres tak, jak 
przeciążenie po metalowym pręcie, który został 
nadmiernie obciążony (F. Gerstenberg 2012).



Dowody naukowe

WWD cechują się większą reaktywnością 
neuronów lustrzanych, czyli uaktywniających się 
wówczas, gdy patrzymy jak ktoś coś robi albo 
odczuwa. Działają one wtedy w taki sam sposób, jak 
gdybyśmy my sami to robili lub odczuwali. Większa 
reaktywność tych neuronów występowała, gdy 
WWO oglądały zdjęcia radosnych lub smutnych 
twarzy bliskich sobie osób oraz obcych ludzi. 
Wskazuje to na mocniejsze wyczulenie i dostrojenie 
emocjonalne do osób, do których coś czują oraz do 
pozytywnych obrazów w ogóle (Iacoboni 2008).



WWD – wszystko albo nic

 Cechy wrażliwości nie da się opisać na skali, tak jak wagi 
czy wzrostu. 

 Wysoka wrażliwość bardziej przypomina cechę prawo-  
lub leworęczności (wszystko albo nic), której jedna 
wartość występuje u większości osób, a druga u 
mniejszości. 

 Według badań F. Borries (2012) albo jest się wysoko 
wrażliwym, albo nie. 

   Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w 
książkach na temat wysokiej wrażliwości autorstwa prof. 
Elaine Aron, która sama jest osobą wysoko wrażliwą 
(WWO) i wychowuje wysoko wrażliwe dziecko (WWD).



Oblicza wysokiej wrażliwości

  
  Różne są oblicza WW ze względu na różne 
kombinacje dziedziczonych cech, różne wychowanie, 
odmienne doświadczenia społeczne, w tym szkolne. 

WWD może być zatem: 
wytrwałe lub łatwo rozpraszające się, 
władcze i wymagające albo przystosowujące się do 
tego stopnia, że jest niemal „za grzeczne”, 
może preferować zabawę w samotności lub być 
duszą towarzystwa.



Oblicza wysokiej wrażliwości

   Badania naukowe pokazują, że:
takie dzieci zaliczają się do normy pod względem 
wrodzonego temperamentu,
należą do grupy 15-20% populacji, osób które 
przychodzą na świat z wysoką wrażliwością – to stanowczo 
za duży odsetek, by mówić o odchyleniu od normy,
wysoka wrażliwość to nie to samo co introwersja, 
70% WWO to introwertycy (skłonni do preferowania 
jednego lub dwóch bliskich przyjaciół, do unikania dużych 
grup i spotkań z obcymi), u których introwersja występuje 
prawdopodobnie jako element strategii redukowania 
nadmiernej stymulacji,
30% to ekstrawertycy.



Oblicza wysokiej wrażliwości
    WWD przychodzą na świat ze skłonnością do: 
zauważania większej liczby szczegółów w swoim otoczeniu i 

do głębszej refleksji przed rozpoczęciem działania (w 
porównaniu z innymi ludźmi), 

są z reguły bardziej empatyczne, bystre i kreatywne,
dość szybko zaczynają szukać sensu własnego życia, 
mają silną intuicję i są głęboko moralne (świadome skutków 

złych działań, dlatego znacznie rzadziej podejmują takie 
działania), 

łatwiej je przytłoczyć głośnymi lub wieloma występującymi 
jednocześnie bodźcami, 

starają się tego unikać, dlatego wydaja się nieśmiałe czy 
płochliwe lub uchodzą za „smutasów”,

kiedy nie są w stanie uniknąć przestymulowania, otoczenie 
odbiera je jako szybko denerwujące się i zbyt wrażliwe. 



Oblicza wysokiej wrażliwości

Wysoko wrażliwe dzieci zauważają więcej, ale mogą się w 
czymś się specjalizować np.:
niektóre są bardziej wyczulone na relacje społeczne, dlatego 
zwracają przede wszystkim uwagę na nastrój innych ludzi, 
sposoby ekspresji czy relacje,
inne zauważają głównie naturę, dlatego dostrzegają zmiany 
w pogodzie lub w stanie roślin, lub zdają się posiadać 
niezwykłą zdolność komunikowania się ze zwierzętami,
kolejne posługują się niuansami, humorem i ironią,
są takie, które wykazują się czujnością w nowym otoczeniu, 
podczas gdy innym przeszkadza jedynie zmiana, która dotyczy 
jedynie czegoś co znają. 
We wszystkich przypadkach jednak wysoko wrażliwe dzieci 
zauważają więcej niż te niewrażliwe.



  

Dziękuję za uwagę.

Zainteresowanych tematem odsyłam do drugiej części 
prezentacji.
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