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Funkcjonowanie dziecka wysoko wrażliwego 

• Wysoka wrażliwość to cecha układu nerwowego, w dużym stopniu 

dziedziczna (wysoko wrażliwe dzieci zwykle mają wysoko wrażliwych rodziców), która 

niezależnie od płci występuje u 15-20% dzieci. Jest ona widoczna już w 

niemowlęctwie.  

• Jak wykazują badania przytaczane m. in. przez prof. Elaine Aron cecha ta występuje 

nie tylko u ludzi, ale także u innych gatunków. 

• Wysoka wrażliwość jest cechą, która występuje u 15 – 20% populacji, badania 

wskazują, że oprócz ludzi potwierdzona jest u stu gatunków. 

• Nie jest to zaburzenie, odchylenie od normy, lecz indywidualna cecha temperamentu. 

• Osoby wysoko wrażliwe cechuje skłonność do zauważania większej liczby szczegółów 

w swoim otoczeniu oraz głębszej refleksji przed rozpoczęciem działania, co w wielu 

sytuacjach jest korzystne dla przetrwania i powodzenia danego gatunku. Ta 

„mniejszość” szybciej zauważa potencjalne zagrożenia, dzięki czemu „większość” 

może podjąć odpowiednie kroki. Wrażliwi członkowie grupy zastanawiają się 

dokładnie nad konsekwencjami tych kroków i często nalegają, by inni powstrzymali 

się na chwilę od działania, zobaczyli co może się stać i opracowali najlepszą strategię.  

Podstawowe cechy funkcjonowania: 

• głębokie przetwarzanie 

• oznacza to: skłonność do refleksji, trudności z podejmowaniem decyzji z powodu 

rozważania zbyt wielu możliwości, problemy z przyzwyczajaniem się do nowych osób 

lub sytuacji z uwagi na konieczność przyjrzenia się im i przemyślenia, czy do nich 

dołączyć, 

• zadawanie głębokich, refleksyjnych pytań, często ponad wiek dziecka; 

• używanie trudnych słów, którymi zwykle posługują się dużo starsze dzieci, a nawet 

dorośli, 

• zbieranie, magazynowanie, skalowanie otoczenia zanim dziecko wejdzie w relację i 

zacznie się bawić, 

• często mylone z lękiem. 

Badania nad wysoko wrażliwymi osobami wykazały, że w większym stopniu 

wykorzystują one te części mózgu, które biorą udział w głębszym, bardziej złożonym 

przetwarzaniu (podczas porównywania obrazków bardziej aktywizowały się u nich 
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obszary mózgu odpowiedzialne za analizowanie złożoności i szczegółów w 

spostrzeganiu, a nie tylko zewnętrznych aspektów). 

Łatwość ulegania prze-stymulowaniu 

Osoba, która jest bardziej świadoma wszystkiego, co dzieje się wewnątrz i na 

zewnątrz niej oraz dogłębniej to przetwarza, męczy się fizycznie i psychicznie szybciej 

niż inni ludzie. Dzieci wysoko wrażliwe zauważają wszystko, co nowe i myślą o tym 

znacznie intensywniej niż rówieśnicy. Łatwość ulegania prze-stymulowaniu jest więc 

naturalnym, chociaż nieprzyjemnym skutkiem głębokiego przetwarzania. Czynniki, 

które prowadzą do prze-stymulowania mogą być bardzo różne – wycieczki 

dostarczające wielu bodźców lub inne dni pełne wrażeń, konieczność 

zaprezentowania swoich umiejętności podczas występu lub meczu, wykonania 

określonych zadań. Mogą być tez to różne bodźce zmysłowe („szorstka skarpeta” 

oraz zmiany pogody. Łatwości prze-stymulowania nie należy mylić z problemami z 

przetwarzaniem sensorycznym charakterystycznymi dla zaburzeń ze spektrum 

autyzmu. Jej źródłem jest intensywne zwracanie uwagi na różne wskazówki 

społeczne, wyraz twarzy. Dzieci z tymi cechami mogą mieć w związku z prze-

stymulowaniem trudności w pokazywaniu swoich umiejętności w sytuacjach 

społecznych (przeciążone reagują płaczem, wybuchami emocji itp.). Sposobem 

postępowania z nimi wówczas jest przede wszystkim metoda łagodnej perswazji, a 

nie stosowanie kar. 

Dzieci wysoko wrażliwe szybciej się męczą psychicznie i fizycznie. To dlatego 

preferują raczej ciche zabawy oraz potrzebują dodatkowych przerw. Zdarza się, że 

dbając o siebie i chcąc uniknąć prze-stymulowania, będą też unikać rodzinnych 

obiadów, urodzinowych przyjęć lub będą chciały nieoczekiwanie wrócić do domu. 

Mogą nawet rezygnować z gier zespołowych czy występów na forum np. klasy, 

szkoły, rodziny. Po dzieciach wysoko wrażliwych widać przeciążenie i stres, to 

dlatego zdarza się, że ich zachowanie jest odczytywane przez otoczenie jako 

dziwne, nieadekwatne lub przesadne. W wyniku prze-stymulowania będzie 

dochodziło do nadmiernego pobudzenia, zmęczenia, zestresowania oraz wybuchów 

gniewu. 

Reaktywność emocjonalna i empatia 

Te cechy również są związane z głębokością przetwarzania, ponieważ nasze emocje 

mówią nam, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na podstawie czego mamy się uczyć i 

co zapamiętać, jeśli to potrzebne. Bez emocji jako czynników motywujących nic nie 

zostałoby na tyle przetworzone, byśmy zdołali to zapamiętać. Wysoko wrażliwe dzieci 

, które jeszcze uważniej niż rówieśnicy  wszystkim się interesują – jeszcze baczniej 

wszystko obserwują i skuteczniej się uczą tego, jak postępować, aby uzyskać 

określone rezultaty. Dzieci te odczuwają wszystko bardzo głęboko, z łatwością 
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wybuchają płaczem, czytają w myślach. Osoby wysoko wrażliwe reagują silniej niż 

inni zarówno na pozytywne jak i negatywne doświadczenia. Badania nad nimi 

wskazują też, że w ich mózgu występowała większa aktywność mózgu w odpowiedzi 

na widok zdjęć osób przeżywających  różne emocje niż u ludzi nie posiadających tej 

cechy. Większa jest też aktywność neuronów lustrzanych, szczególnie w reakcji na 

widok radosnych lub smutnych twarzy osób znanych lub bliskich. 

Wyczulenie na subtelne bodźce 

Uświadamianie sobie subtelnych dźwięków, zapachów, szczegółów. Dziecko wysoko 

wrażliwe zauważa nawet najmniejsze zmiany w wyglądzie osób lub miejsc, 

przesunięcie mebla, „dziwny” zapach, śpiew ptaka lub odgłos samolotu, ton głosu, 

szybkie spojrzenie, afront lub gest otuchy. To wyczulenie może się osłabić, jeśli osoba 

jest prze-stymulowana, zmęczona, znajduje się pod presją. Ta cecha może pomagać 

dziecku z nauce, aktywności związanej ze sztuką czy sportem. 

Wysoka wrażliwość a  zaburzenia uwagi  

Dzieci wysoko wrażliwe  podobnie jak dzieci z ADD łatwo mogą ulegać rozproszeniu, 

ponieważ dużo zauważają. Na ogół jednak wykazują dobrą umiejętność posługiwania 

się funkcjami wykonawczymi, przynajmniej wtedy, gdy znajdują się w spokojnym i 

znanym sobie otoczeniu. WWD może jednak otrzymać błędną diagnozę ADD, kiedy z 

powodu licznych i długo trwających dystraktorów zaczynają je one przytłaczać lub 

pobudzać. WWD może czuć ogromne zmęczenie po długim i hałaśliwym dniu w 

szkole, ponieważ wkłada większy wysiłek w to, żeby odsiać wszystko, co je rozprasza. 

Wysoka wrażliwość jest mylona z autyzmem i ZA – głównie ze względu na 

wrażliwość osób  ASD na bodźce sensoryczne. Osoby te nie są jednak wrażliwe na 

bodźce społeczne (a przynajmniej nie w sposób adaptacyjny), natomiast WWD 

reaguje na nie w bardzo wyraźny sposób. Odróżnia je też to, że WWD przy 

zapewnieniu im warunków dostosowanych do ich specyfiki funkcjonują bardzo 

dobrze w osoby z ASD zawsze przejawiają wiele trudności. 

Cechuje je także: 

•  bystrość, kreatywność, ostrożność, silna intuicja i głęboka moralność, 

• podatność na ból i działanie leków pobudzających, 

• większa reaktywność układu odpornościowego (w związku z czym alergie), 

• dzieci te przychodzą na świat z większym poziomem pobudzenia niż inne i trudniej się 

regulują 
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Dodatkową cechą jest perseweratywność: 

Oznacza to pewną sztywność zachowania, stąd dziecku potrzeba więcej czasu , aby 

się do czegoś dostosować, np. rozstania z rodzicem, zmiany planów i aktywności, 

nawiązania relacji z grupą rówieśniczą, wyjścia z przedszkola lub szkoły; ogólnie 

trudne jest dla nich przechodzenie ze stanu w stan. 

- ciężko jest przez rozstać się, dostosować do zabawy z rówieśnikami, przerwy w 

lekcjach 

WWD zwracają uwagę na wszystko i mają tendencję do magazynowania rzeczy, 

potem zaś trudności z tym, aby rozstawać się z przedmiotami. 

„czuły i troskliwy mózg” – taki, który nie potrafi zadbać sam o siebie, przetwarza zbyt 

dużo bodźców i przez to tworzy się czasem „zator” – w efekcie dziecko wybucha 

emocjami, płacze, rzuca się na ziemię, krzyczy itp. 

W zabawie : 

- preferuje zabawy wg własnego scenariusza, ale nie dlatego, że chce przewodzić, 

lecz dlatego, że wtedy jest pewne, że będą przebiegały bezpiecznie, 

- chętnie wybiera zabawy ze starszymi, 

- lubi samotne zabawy, 

- nie lubi zbaw, w których jest rywalizacja, presja czasu. 

WWD nie jest: 

 „grymaśne” – po prostu odczuwa dyskomfort w sytuacjach, które dla innych 

są neutralne, 

 Nieśmiałe z natury ani bojaźliwe 

 Nieprawdą jest , że nie lubią ludzi, 

 Nie są „nadmiernie wrażliwe”, reagują inaczej nie bodźce, ale nie oznacza to, 

że trzeba je z tego powodu „leczyć” 

Jakie problemy mogą wynikać ze specyfiki funkcjonowania dziecka 

wysoko wrażliwego? 

1. Uświadamianie sobie subtelności – z jednej strony dziecko zauważy pełne miłości 

spojrzenie rodzica lub dyskomfort młodszego rodzeństwa, ale także np. skrawek 
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skórki na jabłku, „cień” nielubianego zapachu, zbytnią intensywność jakiegoś 

bodźca. Jak mogą sobie z tym radzić rodzice: 

 Wierzyć swojemu dziecku – skoro ono zgłasza, że coś mu przeszkadza, to 

znaczy, że naprawdę tak jest, 

 W przypadku małego dziecka bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to, 

aby było najedzone i wypoczęte – wtedy łatwiej zniesie dyskomfort, 

 Należy powiedzieć dziecku, że rozumiemy jego dyskomfort oraz wyjaśnić, 

kiedy i jak się skończy, a jeżeli jest to w danej chwili niemożliwe – też 

trzeba to dziecku przekazać; najważniejsze jest pokazanie mu , że 

rozumiemy i szanujemy jego reakcję, 

 Ustalenie granic oczekiwań dziecka wobec rodzica (przykład z wiązaniem 

butów) 

 Pokazywanie granic dotyczących zachowania zgodnego z normami, 

 W miarę możliwości dziecko może być odpowiedzialne za poprawienie 

swojego dyskomfortu. 

2. Łatwe uleganie porze stymulowaniu lub nadmiernemu pobudzeniu. 

WWD łatwo ulegają nadmiernemu pobudzeniu, szczególnie w razie konieczności 

podjęcia działań, w których doznały porażki lub też wyobrażają sobie, że może do 

niej dojść.  Do pobudzenia dochodzi też w związku z zauważaniem subtelności – w 

efekcie do dziecka dociera zbyt wiele bodźców naraz. 

 Dopilnowanie, aby dziecko było szczególnie kompetentne w jakimś 

obszarze,  

 Dopilnowanie, aby dziecko było tak wyćwiczone i posiadało takie 

umiejętności, żeby nie dało się speszyć, ćwiczenie w warunkach takich 

samych lub zbliżonych do tego, w jakich będzie się musiało wykazać daną 

umiejętnością, 

 Rozmawiajcie o tym , co może się nie udać i jak sobie z tym radzić, o 

możliwych błędach i niepowodzeniach , jakie zdarzają się ludziom w 

określonych sytuacjach; co dziecko może powiedzieć sobie lub innym, aby 

lepiej znieść tę sytuację 

 Wyjaśnianie wpływu nadmiernego pobudzenia na wyniki działania i 

poczucie komfortu w jego trakcie, 
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 Dopilnowanie, aby przynajmniej na niektóre kompetencje dziecka nie 

wpływała presja (np. opiekowanie się domowym zwierzęciem, piesze 

wędrówki wg własnych celów itp.) 

 Czerpanie radości z rozmaitych działań bez rywalizacji 

3. Głębokie reakcje wewnętrzne – dzieci przetwarzają głębiej, więc występują u nich 

silniejsze reakcje emocjonalne  (im mocniej dziecko doświadcza nowej sytuacji 

emocjonalnej oraz im wyraźniej wyobraża sobie jej konsekwencje – tym większe 

okazuje się jej oddziaływanie) - w związku z tym będzie więcej szczęścia, 

zachwytu, zadowolenia, ale także więcej przykrych uczuć. WWD są często bardzie 

j niż inni ludzie zestresowane takimi problemami jak niesprawiedliwość, konflikty, 

cierpienia zwierząt, problemy z klimatem itp. 

 Refleksja rodziców nad tym, jak sami radzą sobie z emocjami i jak 

chcieliby, aby radziło sobie z nimi ich dziecko, 

 Rozmawianie z dzieckiem o emocjach, 

 W sytuacji doświadczania przez dziecko przykrych emocji – stworzenie 

sytuacji, w której będzie mogło wyrazić je wszystkie („powiedz mi więcej, 

powiedz mi wszystko i jeszcze i jeszcze……”), 

 Dostrojenie się do pozytywnych emocji dziecka, ich tonu – reagowanie z 

uwagą u szacunkiem nie tylko na negatywne, ale i pozytywne emocje 

dziecka, 

 Prze-stymulowanie i nadmierne pobudzenie mogą nasilić reakcje 

emocjonalne ( zawsze dobra opcja „prześpijmy się z tym”) 

 Poszukiwanie pomocy , jeśli emocje utrzymują się długo 

4. Uświadamianie sobie cudzych uczuć – WWD potrafią dostrzegać drobne 

symptomy, subtelne reakcje, które są wyrazem emocji innych ludzi, a jakich oni 

sami sobie nie uświadamiają. Dziecko musi więc poradzić sobie z tym, że zna 

uczucia innej osoby i nie może się z tą wiedzą zdradzić, a jednocześnie otrzymuje 

werbalnie od kogoś zupełnie inny komunikat (wynikający z ukrywania lub 

nieuświadamiania sobie uczuć) 

 Uzmysławianie sobie przez rodziców, jak sami radzą sobie ze świadomością 

uczuć innych ludzi (czy tego nie okazują, czy zaprzeczają, martwią się itp.) 

 Uczenie dziecka, jak postępować, jakie konkretne działania można 

podejmować dla kogoś; nieustanne smucenie się do niczego nie prowadzi; nie 

uda się zadowolić wszystkich ani być przez wszystkich lubianym, 
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 Przyjrzenie się, jak sam rodzic równoważy potrzeby innych ludzi i własne, a 

wtedy dziecko będzie go naśladować – np. radzenie sobie z odmawianiem 

innym lub niebraniem pod uwagę ich zdania, 

 Uczenie dziecka, że ma prawo odmawiać lub nie brać pod uwagę cudzego 

zdania 

 Uważanie, by nie dzielić się z dzieckiem zbyt wieloma własnymi problemami 

lub osądami dotyczącymi innych ludzi – dla dziecka to zbyt wiele, aby starało 

się wspierać dorosłego, 

 Aby wzbudzać w dziecku świadomość jego własnych potrzeb i pragnień należy 

wykorzystywać każdą okazję, aby mogło dokonywać samodzielnych wyborów 

5. Ostrożność w nowych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach 

Szczególnie w przypadku młodszych dzieci nowe sytuacje, w których ma znaleźć się 

dziecko trzeba dokładnie analizować. WWD potrzebuje najpierw dokładnie wszystko 

sprawdzić, natomiast zmuszanie go do działania może prowadzić do protestu albo 

całkowitej odmowy udziału w nim. Jednocześnie ta cecha będzie powodowała, że 

dziecko nie będzie podejmowało ryzykownych zachowań, a jako nastolatek będzie 

ostrożne i odpowiedzialne. 

 Pamiętanie o zaletach ostrożności dziecka 

 Spoglądanie na sytuację w punktu widzenia dziecka, dla którego jest ona 

całkiem nowa 

 Wskazywanie dziecku tego, co znajome albo co przypomina minione sytuacje, 

które ono dobrze zna 

 Działanie powoli, krok po kroku, tłumaczenie dziecku jak według tej reguły 

może odnajdywać się w nowych sytuacjach, 

 Zapewnienie dziecku możliwości odwrotu 

 Sukces to klucz do tego, aby dziecko w przyszłości eksplorowało nowe 

sytuacje 

6. Przyciągająca uwagę odmienność funkcjonowania i zachowania 

dziecka 

 Własna refleksja rodziców nad ich nastawieniem do wrażliwości 

 Rozmawianie z dzieckiem o jego wrażliwości 
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 Przemyślenie, jak rodzic zareaguje na komentarze innych osób, zwłaszcza, 

jeśli dziecko może je usłyszeć 

 Chronienie dziecka przed zbędną uwagą, niepotrzebnymi pochwałami i 

słowami litości 

           WWD w wieku szkolnym 

    - dzieci wysoko wrażliwe na ogół nie sprawiają w szkole problemów wychowawczych; 

zazwyczaj dobrze cię uczą, mogą być liderami lub mieć jednego przyjaciela albo mały krąg 

podobnych do niego kolegów lub koleżanek, 

- jednocześnie życie szkolne jest dla nich bardzo wyczerpujące – doświadczają prze-

stymulowania z powodu hałasu, licznych klas, dużej ilości lekcji, ponadto w sposób bardzo 

intensywny doświadczają kar, zarówno indywidualnych jak i kierowanych do całej grupy, 

- w szkole dziecko odkrywa, że życie towarzyskie jest trudne – potrzebuje więcej czasu na 

obserwowanie otoczenia, niełatwo mu zaangażować się w relacje; zanim zdoła się z nich 

zorientować inne dzieci mogą już nawiązać wiele przyjaźni i znajomości , a do niego przylgnie 

łatka dziwnego, bojącego się, nudnego, wywyższającego się, nieśmiałego itp. 

- dziecko może doświadczyć zarówno lęku jak i nadmiernego pobudzenia w wyniku prze-

stymulowania, a wtedy trudno jest wykazać się umiejętnościami szkolnymi, sportowymi czy 

społecznymi, 

- ważne jest wsparcie rodziców w organizowaniu kontaktu z dzieckiem o podobnym 

temperamencie, rozwijanie tego kontaktu w warunkach poza szkołą, 

- rozmowa z nauczycielem o cechach funkcjonowania dziecka, wsparcie z jego strony w 

„zorganizowaniu” kontaktu z dzieckiem o podobnych cechach. 

- WWD może potrzebować krótszego pobytu w szkole, powrotu do domu zaraz po lekcjach, 

bez przebywania na świetlicy, 

- zajęcia dodatkowe mogą być zbyt dużym wyzwaniem, 

- przytłaczać mogą go nie tylko dzwonki i hałas, ale także wycieczki, imprezy szkolne, 

- dziecko może potrzebować tego, aby przyjść do szkoły, gdy nie ma tam jeszcze zbyt wielu 

dzieci, 

- wchodzi w kontakt wtedy, gdy jest na to gotowe, 

- potrzebuj czasu na kolejne kroki i robi tylko tyle, na ile wystarcza mu zasobów, 

- w klasie  - optymalnie, aby nie było zbyt wielu bodźców, jasne kolory, niedużo barw, 

pomoce w zasięgu rąk dziecka, klasa nie powinno być „przeładowana” przedmiotami, 
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- kącik do odpoczynku za półprzezroczystą zasłonką. 

Co można robić, aby pomóc dziecku stawać się bardziej odważnym? 

 Zapewnić wiele różnych doświadczeń (ale jednocześnie pamiętając o tym, aby nie 

było ich zbyt wielu naraz), proponowanie różnych zajęć i tematów) 

 Unikanie etykietki „nieśmiały” i uważanie, aby dziecko tak o sobie nie mówiło „Wolisz 

oczekiwać w nowych sytuacjach lub kiedy poznajesz nowe osoby, ale zobacz, jak 

bardzo lubisz rozmawiać z kolegami i koleżankami” 

 Zabawy z lalkami lub pacynkami, w których dziecko będzie miało możliwość ćwiczenia 

ról, określonych wypowiedzi potrzebnych w sytuacjach społecznych, 

 Okazanie zrozumienia, że przyłączanie się do grupy to dla dziecka delikatna kwestia 

 Zapewnienie dziecku możliwości kontaktu z dorosłymi 

 Zachęcanie dziecka, aby np. pytało o drogę lub inne wskazówki, gdy jesteście gdzieś 

razem 

 Zachęcanie, aby patrzyło innym w oczy. 

Nie jest wskazane przesadzanie z aktywnością towarzyską dziecka. WWD potrzebują 

znacznie więcej czasu dla siebie niż inne dzieci i trzeba im go zapewnić. Dobrze, aby 

rodzic zaakceptował to, że dziecko będzie miało niewielką grupę znajomych i tylko 

jednego przyjaciela oraz stałe trudności z uodpornieniem się na trudne sytuacje 

społeczne. 

W środowisku rodzinnym: 

- wypracowanie stałych nawyków, określonej kolejności czynności w ciągu dnia 

dotyczących spraw codziennych, a potem stopniowo zwiększanie odpowiedzialności 

dziecka za nie, 

- cały czas ważne jest dbanie o odpowiednią ilość snu i zaspokojenie innych potrzeb 

biologicznych, 

- zwracanie uwagi na to, aby spotkania rodzinne, świąteczne nie były zbyt stymulujące 

dla dziecka, akceptowanie tego , na jaki poziom aktywności jest ono gotowe, 

- rozmawianie z dzieckiem o jego  emocjach, obawach, lękach, poszukiwanie rozwiązań 

dla problemów, możliwościach pomocy, 

- redukowanie poziomu stresu, na ile jest to możliwe; kiedy zaś nie da się go uniknąć – 

realistycznie rozmawiać o ryzyku, wyjaśniać podejmowane działania, modelować 
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radzenie sobie rozmawiać o tym, że życie nie zawsze jest łatwe i niekiedy wymaga 

odwagi. 

„Współcześnie niemal każdy stara się robić zbyt dużo. Wrażliwe dzieci będą tylko trochę 

szybciej reagować na stres, ostrzegając innych, że niedługo dla wszystkich będzie go już 

za dużo.” 

Rodzice powinni zaakceptować, że ich dziecko niektórych rzeczy będzie robiło mniej niż 

inne dzieci. 

Unikanie stresu  

 Dawanie dziecku możliwości korzystania z częstych przerw, chwili, aby ochłonęło 

 Okazywanie dużej troski w chwilach stresu, 

 Pielęgnowanie stałych zwyczajów i rytuałów, 

 Ograniczanie liczby podejmowanych przez dziecko decyzji 

 Kontakt z naturą, 

 Przebywanie razem, rozmowy z dzieckiem – WWD bardzo tego potrzebują, 

ponieważ „regulują” się przy wspierającym dorosłym 

 Rozmowy i myślenie o znaczeniu i celu życia, 

 Rozmowy o tym , jaki rodzice mierzą się z przykrymi zdarzeniami. 

Źródło: 

Elaine Aron „Wysoko wrażliwi”, „Naucz się kochać wysoką wrażliwość” 

Christiel Pieticollin „Pomóż dziecku mniej myśleć”, „Jak mniej myśleć” 

 

Pedagog:  

E. Szczygieł - Grzybowska 

 


