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 Ako upokojiť dieťa s autizmom 

 

Príčiny úzkosti a emocionálnych „záchvatov“ deti s PAS  

Realita je taká, že deti s autizmom majú vo všeobecnosti menšiu schopnosť 

kontroly nad svojimi emóciami, než ich bežní vrstovníci. Výsledkom je často explózia 

emócií, nekontrolované prejavy vzrušenia, frustrácie, hnevu, či úzkosti.   

Pre rodičov takýchto detí nie je jednoduché predvídať a rozpoznať, ktoré situácie môžu ich 

dieťa rozhodiť. Niekedy môže aj bezvýznamná zmena v režime dňa autistické dieťa veľmi 

rozrušiť  napríklad obchádzka cestou do školy, kvôli oprave ulice, alebo blikajúce svetlo 

v obchode s potravinami.  

Je však možné naučiť sa predvídať niektoré stresové podnety a snažiť sa ich tak 

minimalizovať, napr.: 

 Veľmi silný hluk na veľkých podujatiach alebo zvuky ohňostroja sa dajú predvídať 

a vyhnúť sa im. 

 Veľké zmeny v dennom režime sa dajú predvídať, hovoriť o nich, natrénovať ich 

alebo naplánovať. 

 Nové vnemy, vône a zvuky, ktorým sa nedá vyhnúť (napríklad oslava u starej mamy) 

sa dajú predvídať a naplánovať. 
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Môže mať dokonca inú reakciu na zdanlivo rovnakú sociálnu situáciu. To isté autistické 

dieťa, ktoré nezvláda byť v preplnenom obchode, môže byť úplne bez problémov 

v preplnenom kine (hlavne keď premietajú film, z ktorého je nadšené).  

Ani vyhýbanie sa, plánovanie a organizovanie všetkých potenciálne záťažových situácií nie 

je riešením na všetko. Nikto nechce žiť takto obmedzovaný život. Preto je veľmi dôležité 

nájsť spôsoby, ktoré vášmu dieťaťu pomôžu upokojiť vlastné emócie. 

Ako správne pochopiť reakcie dieťaťa 

Reakcie a emócie autistického dieťaťa môže byť zložité správne interpretovať: 

 Vresk alebo iné vydávanie zvukov. 

 Útek preč. 

 Intenzívna seba stimulácia (hladovanie, upokojovanie sa, intenzívne kolísanie sa, 

rozprávanie si pre seba a pod.). 

 Sebagresia (udieranie si hlavy, štípanie sa a pod.). 

 Agresia voči druhým (v menej častých prípadoch). 

 Vyhľadávanie zmyslových podnetov (narážanie do nábytku, trenie drsnej steny, 

vtláčanie sa do malých priestorov a pod.). 

 Vyhýbanie sa zmyslovým podnetom (zakrývanie si uší, zakrývanie si očí, cúvanie). 

 Odmietanie zapojiť sa do diania. 

 Nutkavé správanie ako dotýkanie sa toho istého predmetu v takom istom poradí stále 

znovu a znovu.. 

Niektoré tieto prejavy správania sú v podstate pokusy a sebaupokojenie. Ostatné sú 

v podstate umožňujú dieťaťu fyzicky odreagovať vnútorný nepokoj. 
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Tipy, čo robiť a čo nerobiť, vychádzajú z toho, čo majú autistické deti všeobecne spoločné: 

 Ťažkosti porozumieť sociálnym normám a konvenciám. 

 Ťažkosti používať hovorenú reč. 

 Ťažkosti používať neverbálnu komunikáciu. 

 Nepochopenie tomu, aké sú najčastejšie reakcie druhých ľudí na určité situácie. 

 Nedostatok motivácie a záujmu o sociálne vzťahy. 

Ako upokojiť dieťa s autizmom 

 Ponúknite „únikové dvierka“ – ak sa vaše dieťa ľahko rozruší, naučte ho, čo robiť už 

vtedy, keď úzkosť alebo frustrácia ešte len začína. Môžete ísť von? Môžete sa presunúť 

do izby a tam si pustiť obľúbené video? Už len to, že máte nejakú únikovú možnosť, 

urobí veľa.  

 Ponúknite dieťa nejakú senzorickú hračku, ktorá pomáha znižovať úzkosť – môžu to 

byť rôzne stláčacie loptičky a vankúšiky, plastelína, jemná modelovacia hmota, a pod. 

 Zvážte možnosť zadovážiť si interiérovú alebo exteriérovú hojdačku, či trampolínu – 

veľmi často sú skvelou pomôckou pre deti s autizmom, ponúkajú také zmyslové vnemy, 

ktoré im pomáhajú v sebaregulácii.  

 Vyrobte si alebo si zakúpte záťažovú deku alebo prikrývku - používajú sa, aby deťom 

vytvorili pocity bezpečia a pomohli ľahšie zvládnuť všetky zmyslové vnemy, ktoré 

prinášajú školské a sociálne zážitky. 

 Zvážte kúpu žuvacích násadiek na ceruzky a perá – ak je niektorým deťom dovolené  

žuvať, môže to priniesť veľkú zmenu.  

 Uistite sa, že vaše dieťa má dostatok fyzického cvičenia – realitou často je, že kým 

bežné deti trávia veľa voľného času vonku, hrami, tímovými športmi, krúžkami a pod., 

deti s autizmom trávia veľa času na terapiách. Fyzická aktivita je však pre nich rovnako 

dôležitá ako pre ostatné deti. 

 Naučte dieťa jednoduché techniky ako sa upokojiť – samozrejme to závisí od 

schopností dieťaťa, ale možností je veľa  od napočítať do 10, cez prechádzanie sa, 

hlboké dýchanie, meditácie, až k upokojujúcej hudbe, filmu alebo knižke.  

 Priveďte do rodiny domáce zviera – domáce zvieratá majú upokojujúci vplyv na deti 

s autizmom. Dokonca canisterapia – terapia prostredníctvom vycvičených psov, je veľmi 

osvedčený spôsob práce s autistickými deťmi. 

Správanie autistického dieťaťa prináša rodičom spočiatku časté pocity smútku, hanby, 

hnevu, či frustrácie. Ak sa však naučíte ostať v pokoji a byť pre vaše dieťaťu podporou, 

môže sa vám podariť zmeniť tie nepríjemné a úzkostné situácie na pozitívnejšie zážitky pre 

vás aj vaše dieťa.  

 

 

https://www.sensa-shop.sk/diagnoza/autizmus/
https://3lobit.sk/ako-spravne-pracovat-so-zatazovymi-pomockami/
https://www.sensa-shop.sk/zuvacia-nasadka-na-ceruzku/

