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Część II - czyli o czym 
przeczytasz

• Wpływ wychowania na dziecko wysoko wrażliwe
• Trudności w życiu codziennym
• Wspieranie rozwoju
• Diagnoza różnicowa dzieci wysoko wrażliwych a 

dzieci przeciętnie wrażliwych, dzieci nieśmiałych,   z 
zaburzeniami uwagi oraz z autyzmem i zespołem 
Aspergera



Wychowanie a dziecko wysoko wrażliwe

 Stwierdzono, że głównie wychowanie przez 
rodziców decyduje o tym, czy ekspresja wrażliwości 
okaże się źródłem korzyści, czy też źródłem lęku. 

 Wiele ogólnie dobrych poradników na temat 
wychowania nie podejmuje tematów szczególnie 
istotnych dla tej grupy dzieci, takich jak potrzeba 
utrzymania optymalnego poziomu stymulacji i 
sposoby jej zaspokajania. 



Wychowanie a dziecko wysoko wrażliwe

  Kilka złych doświadczeń może zwiększyć 
prawdopodobieństwo, że dzieci wysoko wrażliwe staną 
się  nieśmiałe, bojaźliwe lub przygnębione. Niemniej 
pod łagodnym przewodnictwem okazują się wyjątkowo 
kreatywne, współpracujące i miłe - z wyjątkiem 
sytuacji, gdy coś je przytłacza. 
Bez względu na to co robią albo czego nie robią, 
rzeczywiście się wyróżniają, choć nie sprawiają 
„problemów” w zwykłym tego słowa znaczeniu.



Wychowanie a dziecko wysoko wrażliwe

     Z czym może się zmagać wysoko wrażliwe  
dziecko?

 z problemami z jedzeniem, 
 z nieśmiałością,
 z koszmarami sennymi, 
 z zamartwianiem się,
 z intensywnymi emocjami, które nie są skierowane 
do innych i przyjmują formę wybuchów itd.,
 z pobytem w hałaśliwych miejscach,



Wychowanie a dziecko wysoko wrażliwe

 ze złożonymi i nieustannie zmieniającymi się 
sytuacjami społecznymi  np. w sali lekcyjnej czy 
podczas spotkania rodzinnego itd.
 z intensywną potrzebą wystarczającej ilości czasu na 
wyciszenie i uspokojenie, 
  z niemal stałą świadomością obecności innych ludzi, 
która jest bardzo przytłaczająca i męcząca,
 z niepokojem, by to co robią, zrobić dobrze, aby 
uniknąć negatywnych konsekwencji przeciążenia 
układu nerwowego.



Wychowanie a dziecko wysoko wrażliwe

  Próba wyeliminowania niechcianych zachowań 
poprzez nakładanie kar, często się nie sprawdza, 
ponieważ wszelkie kary, czy nawet słowa krytyki, 
mają na wysoko wrażliwe dziecko druzgocący wpływ.

  W efekcie złe dyscyplinowanie WWD może 
przyczynić się do poważnych problemów 
emocjonalnych dziecka przekładających się na jego 
zachowania. WWD potrzebują raczej „marchewki niż 
kija”. 



Trudności WWD w życiu codziennym

  Ponieważ WWD zazwyczaj przeszkadza to, co umyka 
uwadze innych dzieci, to większość ludzi, w tym rodziców 
zauważa głównie ujemne strony wysokiej wrażliwości. 
Można błędnie uznać, że dziecko, które zauważa każdy 
nastrój i każdy szczegół, reaguje przesadnie i nie potrafi 
odsiać nieistotnych informacji. 
Cóż jednak jest złego w tym, ze układ nerwowy rejestruje 
niuanse danej sytuacji, zbyt subtelne dla wielu, by je 
wychwycili. Poza tym kto ma prawo oceniać, co jest istotne 
a co nieistotne? np. zauważenie gdzie jest zlokalizowane 
wyjście z pomieszczenia lub gaśnica, niektórym osobom 
może wydawać się zwracaniem uwagi na zbyt wiele 
szczegółów, do czasu aż wybuchnie pożar.



Trudności WWD w życiu codziennym

• niektóre WWD wpadają w szał lub wściekłość, by 
uniknąć tego co je irytuje lub przytłacza, albo w 
reakcji na rzeczy irytujące lub przytłaczające,

• inne starają się nie być dla nikogo najmniejszym 
ciężarem, są więc posłuszne i mają nadzieję, że nikt 
ich nie zauważy ani nie będzie od nich niczego 
oczekiwał, 

• jeszcze inne siedzą cały dzień przy ekranie 
komputera, lub czytają książki, tworząc swój mały 
świat,

• są też takie, które chcąc skompensować coś, co 
uważają za swoją wadę, dążą do tego żeby zabłysnąć 
w jakiejś dziedzinie albo czymś zabłysnąć.



Trudności WWD w życiu codziennym

   niektóre przestymulowane WWD szaleją w domu, co 
może sprawiać wrażenie, że cierpią na zaburzenia uwagi 
(choć z ich uwagą jest w wszystko w porządku, pod 
warunkiem, że nie są przestymulowane),

  u takich dzieci mogą też występować „załamania”. Leżą 
wtedy na podłodze i krzyczą,

   inne z kolei w reakcji na przestymulowanie są ciche i 
spokojne,

  u niektórych występują bóle głowy i brzucha jako reakcja 
organizmu i jednocześnie obrona (jeśli prowadzi do 
odpoczynku i minimalizacji bodźców przytłaczających).

     Wszystkie wymienione zachowania mogą występować u 
dzieci z różnych innych powodów, samego 
przestymulowania mogą też doświadczyć wszystkie dzieci, 
niekoniecznie wysoko wrażliwe. 



Jak radzą sobie dzieci z 
przestymulowaniem?

 skarżąc się, że np. jest im za zimno albo za gorąco, jakiś 
materiał drapie, jedzenie jest za mocno przyprawione, w 
pokoju dziwnie pachnie, 

 przyglądając się grze rówieśników zza linii bocznej boiska
 jedząc sobie tylko znane potrawy, 
 siedząc ciągle w tym samym pokoju, bawiąc się samotnie, 
 nie wychodząc z domu albo wychodząc tylko do znanych 

sobie miejsc,
 nie odzywając się kilka godzin albo dni, a nawet miesięcy, 

do obcych lub nieznajomych, 
 unikając typowych dziecięcych lub młodzieńczych 

aktywności takich jak np. pobyt na obozie letnim, gra w 
piłkę, chodzenie na imprezy czy dyskoteki, umawianie się 
na randki.



Weryfikacja błędnych przekonań czyli 
dziecko wysoko wrażliwe nie jest:

 grymaśne
 nieśmiałe i bojaźliwe
 nielubiące ludzi
 nadmiernie wrażliwe
 zaburzone / chore psychicznie



WWD nie są grymaśne

   Zdecydowanie bardziej przeszkadzają im „drobne” 
niewygody, zmiany i osobliwości. Te jednak uważane 
są za drobne i błahe przez osoby postronne. To co 
jednej osobie wydaje się ładne, czyste, bezzapachowe 
i wygodne, dla drugiej jest brudne, niekomfortowe i 
przyprawia ją o mdłości. Dla jednego nie ma znaczenia 
czy makaron ma kształt muszelek czy kolanek, a WWD 
może doprowadzić to do łez. Dlatego szanowanie 
przeżyć i doświadczeń WWD to podstawa dobrych 
relacji. Nie należy takich reakcji nazywać 
grymaszeniem.



WWD nie są bojaźliwe

   Nikt nie przychodzi na świat z silnym lękiem przed 
wszystkim.  Z wyjątkiem obaw przed upadkiem, 
uczymy się wszystkiego na podstawie doświadczeń. 
Prawdą jest, że WWD jeśli ma jakieś złe doświadczenia 
albo nie ma wsparcia, to – zatrzymując się, aby 
sprawdzić sytuację i porównać ją z czymś sobie 
znanym - nie może zakładać, że wszystko będzie 
dobrze. Jest więc naprawdę przestraszone. Niemniej 
jednak założenie, że WWD są z natury bojaźliwe, nie 
odzwierciedla ich prawdziwej natury i pomija ich 
zasoby. 



WWD nie są nieśmiałe 

    Podobnie jest z określeniem „nieśmiały”- które jest 
stosowane do osób, które z różnych powodów 
trzymają się na uboczu. WWD bardzo często nie boją 
się, ale są przytłoczone nadmiarem bodźców, które 
analizują, przyglądają się i podejmują decyzję, jak 
chcą zareagować, co przecież wymaga czasu.
  



WWD nie prawda, że nie lubią ludzi

   Introwertyczne WWD bardziej lubią przebywać z 
jedną lub dwiema osobami, niż z większą grupą lub 
nieznajomymi, których trzeba poznać. Do tego 
dochodzi chęć zminimalizowania bodźców 
przytłaczających. Wolą zrobić „krok w tył” i zastanowić 
się nad tym, co ich czeka, zbierają w ten sposób 
subiektywne, wewnętrzne doświadczenia. Natomiast 
ekstrawertyczne WWD wolą przeć do przodu i bardziej 
cenią sobie zewnętrzne, rzeczywiste doświadczenie.



 WWD nie są nadmiernie wrażliwe

 Eksperci z wykształceniem medycznym skłonni są 
uważać wrażliwość za zaburzenie, za problem 
polegający na byciu nadwrażliwym, na braku zdolności 
odfiltrowywania lub koordynowania przychodzących 
informacji. WWD jest czymś innym niż zaburzenia SI, a 
WWD, jak wszystkie inne, mogą mieć problemy z 
integracją sensoryczną. Definiowana tu wysoka 
wrażliwość nie jest problemem, który należy leczyć lub 
da się wyleczyć. Zawsze, gdy ktoś definiuje WWD jako 
nadmiernie wrażliwe, należy przywołać osobę 
Sherlocka Holmesa dla którego wszystkie dane były 
ważne. 



WWD nie są zaburzone / chore 
psychicznie

    WWD nie doświadczą też zaburzeń psychicznych, 
jeśli nie będą doświadczały nadmiernego stresu i 
ciągłego przeciążenia. Przeprowadzone badania 
dowodzą, że te WWD, które miały względnie 
szczęśliwe dzieciństwo, nie są bardziej podatne na lęk, 
depresję i nieśmiałość niż dzieci przeciętnie wrażliwe. 
Ponadto wykazano, że WWD, które mają szczęśliwe 
dzieciństwo są mniej podatne na wystąpienie chorób 
somatycznych lub urazów. Sugeruje to, że są one 
również zdrowsze emocjonalnie (Gannon, Banks i 
Shelton 1989; Boyce i inni 1995).



Jak pomóc WWD przystosować się 
do zmian ?

1. Zapamiętaj i zaakceptuj fakt, iż dla Twojego dziecka 
większość zmian stanowi bardzo duże wyzwanie.
2. Uwierz, że dziecko ostatecznie dokona większości 
zmian, o ile będzie na to miało wystarczająco dużo 
czasu.
3. Wiedząc, że nadchodzi przewidywalna zmiana, 
dopilnuj, by Twoje dziecko było do niej fizycznie 
przygotowane tzn.: zdrowe, w dobrej formie fizycznej, 
wypoczęte, najedzone.
4. Nie oczekuj, że dziecko poradzi sobie ze zmianą lub 
stresorami, jeśli jest w złym nastroju, lub 
przestymulowane.



Jak pomóc WWD przystosować się 
do zmian ?

5. Nie przeceniaj możliwości Twojego dziecka, ponieważ 
często wydaje się mądre i dojrzałe jak na swój wiek.
6. Ustal priorytety. Nie wprowadzaj zbyt wielu zmian 
naraz.
7. Jeśli to możliwe, uprzedzaj o zmianie z wyprzedzeniem 
czasowym, zapowiedz ją.
8. To co się da, pozostaw niezmienione.
9. Pamiętaj o humorze i zabawie, aby rozluźnić 
atmosferę.
10. Umożliwiaj dziecku dokonanie wyboru, co na dłuższą 
metę wzmacnia poczucie wartości i tożsamości dziecka i 
pozwoli zaoszczędzić czas.



Radzenie sobie z przestymulowaniem 
dziecka

1. Nauczcie się rozpoznawać pierwsze oznaki 
przestymulowania dziecka np. nadmierne pobudzenie, 
rozdrażnienie, marudzenie, czy odmawianie jedzenia, kiedy 
dziecko powinno być głodne.
2. Ograniczcie niepotrzebną stymulację, zróbcie 
przerwę zwłaszcza, gdy później dziecko czeka jeszcze 
większa stymulacja np. zajęcia dodatkowe.
3. Kiedy to tylko możliwe zapewniajcie dziecku różnego 
rodzaju ochronę np. zatyczki do uszu podczas pokazu 
fajerwerków, suche ubrania, gdy idziecie na plażę, środek 
przeciw komarom, gdy idziecie do lasu.
4. Proście innych o pomoc, tłumaczcie potrzeby dziecka, 
pamiętając o obciążeniu go bodźcami przez cały dzień, 
zwłaszcza gdy zostaje pod czyjąś opieką.



Diagnoza wysokiej wrażliwości 

   Istotne jest wykonanie przez diagnostę lub rodzica 
testu diagnozującego wysoką wrażliwość (w przypadku 
wysoko wrażliwego dziecka test wykonuje rodzic), 
wywiad z rodzicem, obserwacja i wywiad z dzieckiem, 
analiza informacji od osób znających dziecko np. 
wychowawcy. 
    W celu wszechstronnej pomocy wysoko wrażliwemu 
dziecku, jego rodzicom i opiekunom  zaleca się 
szczegółową lekturę podręcznika pt. „Wysoko wrażliwe 
dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w 
przytłaczającym świecie?” Elaine Aron.



   
    Dziękuję za zainteresowanie. 

          
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do 

kontaktu telefonicznego 81 442 30 01, 882 436 861 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

ekapica@ppp2.lublin.eu
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