


Zamislite da se iznenada nađete u 
amazonskom plemenu usred džungle…..
Ne poznajete njihove običaje ni pravila.

Ne znate što je ispravno, a što pogrešno.

Ne razumijete njihov jezik ni čudne geste kojima komuniciraju.

Ne možete predvidjeti njihove namjere i ne znate što slijedi.

Okolina je puno zvukova, boja i mirisa koje Vas uznemiruju.

Nude Vas hranom koja ima čudan i prejak okus.

Tijelo Vam se ne može priviknuti na odjeću od lišća, a stopala na neobično tlo.

Vaš se doživljaj stvarnosti izmijenio na način sličan onom kakav imaju 

osobe s autizmom.



Što je teško djeci s autizmom?

USPOSTAVITI ODNOSE:
-prepoznati emocije i raspoloženja
-razumjeti situaciju sa stajališta drugih
-predvidjeti tuđe ponašanje 
-shvatiti što ljudi žele od njih
-raditi u skupini ili timu
-razumjeti društvene norme i odnose

KOMUNICIRATI:
-razumjeti govor i jezik, gestu i mimiku
-jasno i točno signalizirati svoje potrebe 
-započinjati i održavati razgovor
-pojašnjavati
-razumjeti šalu, ironiju, preneseno značenje
-”čitati” između redova 

PRIHVAĆATI PROMJENE:
-shvatiti nužnost promjena
-mijenjati rutine
-prihvaćati svakodnevne promjene
-prilagođavati se iznenadnim promjenama

OBRADITI OSJETILNE PODRAŽAJE:
-odvajati bitne od nebitnih osjetilnih 
podražaja iz okoline
-regulirati prejake ili preslabe podražaje  
-objedinjavati podražaje



U čemu su dobra djeca s autizmom?

Imaju dobro slikovno pamćenje.
Izvanredno pamte detalje.
Precizni su u sortiranju poznatih
podataka.
Precizno zamjećuju greške u 
poznatim sadržajima. Uvijek kažu ono što zaista misle.

Jasno pokazuju što žele, a što ne žele. Mogu biti predani u izučavanju uskih područja interesa
koja ih zanimaju.



Djeci s autizmom nepredvidljivost stvara snažnu tjeskobu i 
zato je potrebno svakodnevicu organizirati na njima 
predvidljiv način. 
U tome im pomažu dnevni rasporedi, predvidivi i jasni ishodi, 
rutine, postupno pridavanje značenja novim stvarima i 
pojavama te podržavajuća okolina.

Ponekad će djeca s autizmom nefunkcionalno manipulirati predmetima 
da bi se umirila ili će se udaljiti iz socijalne situacije koja ih previše uznemiruje.



Autizam nije bolest i ne liječi se lijekovima. 
Autizam je drugačiji način zamjećivanja i 
obrade informacija iz okoline. 
Autizam je drugačiji način sporazumijevanja.



2. travanj
Svjetski dan svjesnosti o autizmu


