
„A neurodiverzitást jobban megért-

hetjük, ha az embert az operációs 

rendszerek szemszögéből közelítjük. 

Ha egy számítógépen nem fut a 

Windows, nem jelenti azt, hogy el-

romlott volna. Az autisták mércéjével 

mérve a normál emberi agy roppant 

csapongó, szinte megszállottan tár-

saságkedvelő, s képtelen elég figyel-

met fordítani a részletekre. Termé-

szetesen nehéz egy autistáknak 

olyan világban élni, mely nem vesz 

tudomást igényeikről. ..” 

Steve Silberman  
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Bevezető  
Ez a füzet nem szeretne nagy és komoly „szakácskönyv” lenni. Csak valami olyas-

mi, mint Jamie Oliver tizenöt perces kajái. Néhány használható, gyorsan kipróbál-

ható ötletet szeretnénk adni, s persze az is cél, hogy közben az olvasót közelebb 

vigyük az autizmus spektrum zavar megértéséhez. 

Felfordult világ 
A rendkívüli helyzetek mindig felborítják jól megszokott rendünket. Átírják a napi-

rendet, az útvonalakat és a napi rutinokat, amiket eddig követtünk. Olyan ez, mint-

ha idegen városba mennénk. Ilyenkor többnyire már az utazás előtt igyekszünk 

információkat szerezni—térképeket töltünk le, vagy a google street view alkalma-

zásában bejárjuk a környéket. Kialakítjuk saját rutinjainkat, útvonalainkat, szoká-

sainkat. Beszerezzük a helyi menetrendet, tájékozódunk a szálloda helyiségeinek 

elhelyezkedéséről, az ebéd vagy éppen a vacsora időpontjáról. Az autizmus 

spektrum zavarral élő emberek számára minden nap, minden óra, perc ebben a 

bizonytalanságban telik. Minden térképet—ideértve az emberi kapcsolatok, visel-

kedés és kommunikáció bonyolult rajzait is—újra és újra be kell szerezniük, s eb-

ben a munkában nagyon kevesen tudnak a kommunikációjukra, szociális kapcso-

latteremtési készségeikre támaszkodni, vagyis térkép híján eltévedve képtelenek 

segítséget kérni. Néha persze segít a tárgyak nyelve, egy-egy ismert helyzet, kép, 

gesztus. A térkép nélküli utazás azonban végső soron mindig feszültségekkel teli, 

kilátástalan barangolás egy ismeretlen és ijesztő világban. 

Pokoli hotelek 
Egy másik kiválóság, Gordon Ramsay sorozata futott ezen a címen. Képzeljük hát 

el, hogy megérkezünk valamelyik, a műsorban meglátogatott, nem éppen jól mű-

ködő szállodába. Amint belépünk, azt látjuk, hogy sehol senki. Sem recepciót, 

sem személyzetet, sem útbaigazítást nem találunk. Fel kell hát fedeznünk az épü-

letet, találnunk kell valakit, aki segít, de nem tudjuk, a számtalan ajtó közül, melyi-

ken lépjünk be. Mikor végre találunk valakit, kiderül, hogy nem érti a nyelvünket, 

sőt a gesztusainkat sem. Egyre feszültebbek, éhesebbek és fáradtabbak vagyunk. 

Az autizmussal élő gyermek beleszületik egy olyan világba, ahol nincsenek szá-

mára érthető útbaigazító táblák, s a szociális élet szabályait többi társától eltérően 

nem sajátítja el automatikusan. Érzelmeit, feszültségét talán fel sem ismeri, csu-

pán az érzéseket, amelyek a félreértett helyzeteket, a kívánságok, kérések, fájdal-

mak környezet által meg nem értett jelzéseit kísérik. Viselkedésével jelez hát, ami 

az első alkalmakkor szinte biztosan ösztönös megnyilvánulás, olyan, amire a kör-

nyezet végre odafigyel. Aztán a viselkedés kiváltotta reakciók megerősítik magát a 

viselkedést, kialakul egy furcsa, a környezet számára érthetetlen párbeszéd, ami 

az esetek többségében nem állja meg a helyét a társadalmi normákat követők 

szemében, vagyis élénk fejcsóválást, rosszallást vált ki az emberekből.  

Tanácsok (nem csak) autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak, (nem csak) koronavírus járvány idejére 

 



Tér, idő, szervezés: napirend  
Az idő, mint tudjuk, relatív. A fekete lyukak közelében, vagy vizsgák előtt lelassul, 

máskor pedig gyorsan röpül. A világban azonban rend van. A bolygók keringése, s 

ebből következően a napszakok, évszakok váltakozása, vagy éppen a fizikai je-

lenségek mind összefüggnek az idővel.  

A napirend célja, hogy egy kicsit megpróbáljuk átvenni a hatalmat az idő felett. 

Kiszámíthatóvá, előre láthatóvá, tervezhetővé tegyük mindazt, ami ránk vár. Minél 

bizonytalanabb, kaotikusabb körülöttünk a világ, annál nagyobb segítség a kiszá-

míthatóság. 

Mivel az autizmus a térben és időben való tájékozódás zavarával jár együtt, autiz-

mussal élő embertársaink számára a napirend nem egy választható alternatíva, 

hanem a mindennapi élethez elengedhetetlenül szükséges segédeszköz. A szak-

emberek azokhoz a protetikus—vagyis valamilyen funkciót pótló– eszközökhöz 

hasonlítják, amelyek pl. a látás, hallás, mozgás sérülése miatt válnak szükséges-

sé (fehérbot, hallókészülék, kerekesszék). Jelentősége különösen akkor növek-

szik meg, amikor a napi rutinok megváltoznak, vagy az autizmussal élő személy 

kilép a jól megszokott környezetéből.  

Néhány hozzávaló 
A napirend információt közöl. Bármilyen fontos is lenne, hogy megértsük, nehéz-

ségekbe ütközne számunkra ezeknek a jeleknek az értelmezése: 日子.  (nap /  

(naptár) dátum). Éppen ezért a napirend kiinduló pontja mindig az, hogy a gyer-

mek milyen szintű szimbólumokat—tárgyat, képet, rajzot, szóképet - képes bizton-

ságosan értelmezni.  

A csecsemők már nagyon korán elkezdik megérteni a tárgyak nyelvét. Nincs ez 

másként az autizmussal élő gyermekek esetében sem, azzal a különbséggel, 

hogy a beszédértés, ingerfeldolgozás problémái miatt a szóbeli közlések általában 

nem nyújtanak kiegészítő információt, nem segítik az eligazodást. A bevásárlóko-

sár, kocsikulcs, vizes pohár egy idő után napirendi jelentéssel bír: a bevásárlást, 

autókázást vagy a tízórait jelzi előre. Sok félreértés és nehézség is adódhat azon-

ban ebből, mivel lehet, hogy a gyermek teljesen más várakozással indul el a kosár 

után, s ha az cél nem egyezik a várakozással, bizony, a nem kívánatos viselkedés 

is megjelenhet. 

A napirend bevezetés során fontos, hogy tervezzük meg a napunkat. Kezdjük 

azokkal a dolgokkal, amelyek többnyire biztosak: felkelés, étkezések, levegőzés. 

A rések közé iktassuk be azon tevékenységeket, amelyek időpontját és hosszát 

magunk tervezhetjük. Praktikus, ha pl. ebéd előtt önálló munkát tervezünk, ilyen-

kor amíg a gyermek dolgozik, megfőzhetjük az ebédet. 

A napirend eleinte nagyon rugalmatlan, de amint a gyermek ráérzett a használatá-

ra, rugalmassá tehető. Ha tud választani, egyes pontokat a gyermek döntése sze-

rint alakíthatunk, több lehetőséget is felkínálva, illetve bizonyos programokat más 

körülményektől tehetünk függővé (pl ha esik az eső, akkor nem játszótérre me-

gyünk, hanem trambulinozást tervezünk a fedett teraszon). Később alkalmazha-

tunk „kérdőjel” napirendi pontot, ami szintén a váratlan változásokra készít fel (ez 

eleinte mindig valami nagyon kellemes tevékenység legyen). 

A készségek függvényében fontos lehet egy hetirend, iskolásoknak határidő napló 

vagy asztali naptár, amelybe nem csak a napi tevékenységeket, hanem a heti 

eseményeket, programokat is feljegyezhetik.  

A napirend kivitelezése az idők során a gyermek képességeivel együtt változik. A 

valódi tárgyakkal készült napirendet felválthatja a miniatűr tárgyas, fényképes, 

sematikus rajzokkal készült vagy szóképes napirend, illetve napirend füzet vagy 

határidő napló. 

Egy lehetséges napirend 
változat (Őszi Tamásné, Autiz-
mus Alapítvány, in.: Ajánlás szak-
emberek és szülők számára autis-
ta gyermekek, tanulók digitális 
távoktatás idején történő ellátására 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/kozoktatas/tavoktatas/SNI/
ajanlas_autista_tanulo_digitalis_ta
voktatasahoz.pdf   
 ébredés 

 mosakodás 

 öltözés 

 reggeli 

 szabadidő, játék 
(szervezhetjük 
önállóan, vagy 
családtagokkal) 

 levegőzés, moz-
gás :amennyiben 
van saját kert, 
udvar ott, ha 
nincsen, rövid 
séta csendes, kevéssé forgal-
mas helyen. Ha nincs lehető-
ség kültéri mozgásra, a laká-
son belül is feltétlenül teremt-
sünk erre lehetőséget! 

 tanulás (a tanulás optimális 
időtartamát, a feladatok sor-
rendjét, típusát egyeztessük a 
gyermekeket, tanulókat ellátó 
szakemberekkel) 

 szabadidő, játék 
(szervezhetjük önállóan, vagy 
családtagokkal) 

 ebéd  

 szabadidő, játék 
(szervezhetjük önállóan, vagy 
családtagokkal) 

 tanulás (a tanulás optimális 
időtartamát, a feladatok sor-
rendjét, típusát egyeztessük a 
tanuló pedagógusával) 

 szabadidő, játék 
(szervezhetjük önállóan, vagy 
családtagokkal) 

 tanulás (a tanulás optimális 
időtartamát, a feladatok sor-
rendjét, típusát egyeztessük a 
tanuló pedagógusával) 

 levegőzés, mozgás: amennyi-
ben van saját kert, udvar ott, 
ha nincsen, rövid séta csen-
des, kevéssé forgalmas he-
lyen. Ha nincs lehetőség kül-
téri mozgásra, a lakáson belül 
is feltétlenül teremtsünk erre 
lehetőséget! 

 szabadidő, játék 
(szervezhetjük önállóan, vagy 
családtagokkal) 

 készülődés a lefekvéshez, 
rendrakás 

 vacsora 

 mosakodás 

 öltözés 

      elalvás előtti szokásos rutin 

      alvás 

http://aosz.hu/fotos-napirendi-
kartyak/  

http://aosz.hu/fotos-napirendi-kartyak/
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Kontroll 

Mindannyian szeretnénk a 

lehető legnagyobb befolyást 

gyakorolni életünk fontos 

dolgaira. Ennek érdekében 

számos tudatos döntést 

hozunk, vagyis megpróbál-

juk kizárni a véletleneket, 

azokat a helyzeteket, ahol 

elveszítjük az irányítást. 

Szülőként azonban ez a 

kiszámíthatóság, a kontroll 

megtartása sok tényezőtől 

függhet, autizmus spektrum 

zavarral élő gyermek neve-

lése esetében pedig csak 

akkor lehetséges, ha fel-

vesszük az autizmus szem-

üveget.  Látnunk kell, me-

lyek azok az alapvető szük-

ségletek, amelyeket minden-

képpen figyelembe kell ven-

nünk ahhoz, hogy gyerme-

künk jól érezze magát. Sok 

családban látható, hogy 

felcserélődnek a szerepek, a 

gyermek vagy fiatal kontrol-

lálja a helyzeteket. Ezek az 

esetek rámutatnak az aláb-

biakra: 

 fontos a tér és idő szer-

vezés, vagyis annak 

meghatározása, melyik 

tevékenység hol, mikor 

történik, meddig tart 

 óriási szerepe van a 

kölcsönös megértést 

szolgáló kommunikáció-

nak, vagyis annak, hogy 

a gyermek ki tudja fe-

jezni magát, de a mi 

mondanivalónk is eljus-

son hozzá 

A szülői kontrollvesztést 

legtöbbször a keretek tisztá-

zatlansága okozza, vagyis a 

felesleges, autizmussal élő 

gyermekünk számára érthe-

tetlen alku helyzeteket (ha 

vársz még egy kicsit, me-

hetsz számítógépezni) érde-

mes elkerülni, s a várakozás 

idejét időjelzővel, a jutalmat, 

tevékenységet pedig egy 

képpel jelezve mindenki 

számára egyértelművé tenni 

a helyzetet. Sokszor csak 

ennyin múlik a szülői kontroll 

visszaszerzése... 

Napi rutinok 

Felkelés, lefekvés 
Sokszor találkozunk azzal, hogy az autizmussal élő gyermek életritmusa felborul. 
Nappal alszik, éjjel vagy hajnalban pedig felkel. Az esti rutinok esetében gyakran 
előfordul, hogy lefekvés előtt végtelen alkudozás veszi kezdetét, vagy éppen 
olyan szokásokat alakítunk ki (pl. a szülő a gyermek mellé fekszik, amíg el nem 
alszik), amit felnőtt korra sem sikerül aztán megszüntetni.  

Az első fontos tanács, a napirend bevezetése. A reggeli felkeléshez a napirend-
ben lehet olyan tevékenységeket—és hozzájuk kötődő szabályokat—társítani, 
amelyeket a gyermek az ágyban, a szülők felébredéséig, őket nem zavarva vé-
gezhet. Ezek a zenehallgatástól a tévézésen át a könyvnézegetésig vagy más, 
csendes tevékenységekig terjedhetnek. 

Lefekvés előtt szintén fontosak a rutinok, esetleg fenntartható, a későbbiekben 
sem túl megterhelő „rituálék”. Ilyenek lehetnek az esti beszélgetés, a nap esemé-
nyeinek áttekintése, rövid mese vagy történet felolvasása, esetleg pár perces talp-
masszázs. Ez a tevékenység—az esti rutinok sorát, fürdés, fogmosás, átöltözés—
lezárva jelzi, hogy alvás következik. Vigyázni kell azonban, hogy ne veszítsük el a 
kontrollt, vagyis ilyenkor már ne engedjünk extra tevékenységeket (még egy kis 
számítógépezés, futkosás).  

Fontos az is, hogy a lefekvést megelőzően a gyermek ne fogyasszon az aktivitá-
sát növelő ételeket, ne végezzen olyan tevékenységet, hallgasson olyan zenét, 
amely „felpörgeti”, az este legyen inkább a nyugalom és az elcsendesedés idő-
szaka. 

Tisztálkodás, higiénia 

Mindenki másképp csinálja. A tisztálkodás—kézmosás, für-
dés, fogmosás– mindennapi tevékenységünk. Ma már láthat-
juk, hogy pl. a helytelen kézmosás komoly egészségügyi koc-
kázatot is rejthet, így a helyes és alapos kézmosás érdekében 
sok helyen—pl. iskolai mosdókban, nagyüzemi konyhákon 
vagy kórházakban—már folyamatábrákkal is találkozunk. Az 
autizmussal élő emberek számára ezek a folyamatábrák sokat 
segítenek a tevékenységek helyes sorrendjének betartásá-
ban, abban, hogy önállóan, irányítás vagy felügyelet nélkül is 
megfelelően el tudjanak végezni egy-egy tevékenységet. Ezek 
a folyamatábrák (elkészítésükről később szólunk) a zuhanyo-
zástól a fogmosásig bármelyik tevékenységhez viszonylag 
egyszerűen elkészíthetők—természetesen igazodva a gyer-
mek megértési képességeihez.  

http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/  

A tisztálkodás, fürdés során—mint ahogy szinte minden hét-
köznapi helyzetben—kihasználhatjuk a lehetőséget egy kis 
tanításra is. A kádban alkalmunk nyílik a testrészek leltározá-
sára, így hozzájárulhatunk a testi tudatosság kialakulásához.  

Fogmosáshoz a helyes fogmosás lépéseit legegyszerűbben szintén folyamatábrá-
val szemléltethetjük. Meghatározhatunk időt vagy számosságot is (melyik rágófe-
lületet hányszor vagy mennyi ideig szükséges tisztítani). Egyes elektromos fogke-
fék már hanggal jelzik, ha eltelt a fogmosáshoz ideális időtartam. Megfontolhatjuk 
ilyen eszköz beszerzését is. 

Szinte minden területhez leírhatnánk, hogy mindig igazodjunk a gyermek (vagy 
fiatal) önállósági szintjéhez. Soha ne segítsünk többet, mint amennyit feltétlenül 
szükséges! A folyamatábrák segíthetnek az önállóság fokozásában, de csak ak-
kor, ha azt is felmérjük, mennyi az a segítség, ami a sikerhez elengedhetetlen. Ezt 
főleg a reggeli kapkodásban vagyunk hajlamosak elfelejteni, amikor egyszerűbb a 
gyermek helyett elvégezni bizonyos tevékenységeket, pedig jobb időszervezéssel 
és vizuális támogatással maga is képes lenne rájuk. 

http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/


Öltözködés és időjárás 
Az öltözködés általában gyors tevékenység. Kinézünk az ablakon, megnézzük az 

ablakban elhelyezett hőmérőt (vagy az időjárás állomást), visszagondolunk, mi-

lyen időt jósoltak tegnap a híradó utáni időjárás jelentésben, áttekintjük napi prog-

ramjainkat. A tényezőket mérlegelve kiválasztjuk a ruhákat, majd szépen sorban, 

az alsóruhákkal kezdve felöltjük őket. Ilyen egyszerű.  

Az autizmussal élő gyermekek, fiatalok, felnőttek számára azonban a tevékenysé-

gek sorbarendezése, a körülmények körültekintő mérlegelése és a dolgok össze-

hangolása komoly nehézségeket okozhat. Sok szülő számol be róla, hogy a reg-

geli rutinok—főként az öltözködés—elhúzódnak, emiatt gyakran elkésnek az isko-

lából, így már kora reggel mindenki feszült, ideges. 

A napirend mellett itt is a folyamatábra lehet segítségünkre. Ha ennek megértése 

még nehézséget okoz, egyszerűen a székre vagy vállfákra sorrendben kipakolt 

ruhák is megoldást jelenthetnek. Egy időzítővel láthatóvá tehetjük, mennyi idő áll 

rendelkezésre az öltözéshez, ha pedig sikerült az időkeret alatt felöltözni, jöhet a 

jutalom (a jutalmazásról később részletesen is szó lesz).  

Ha van időnk, elkezdhetjük a komplexebb tanítást is. Ehhez szintén fontos tudni, 

hol tart gyermekünk a körülötte lévő világ megértésében.  

Az első lépés, hogy a lakás valamelyik pont-

ján (pl. az előszobában) helyezzünk el egy 

időjárás táblát. Ezen  a kartonlapon feltüntet-

hetjük a dátumot, illetve rajzolt vagy nyomta-

tott szimbólumok segítségével az időjárás 

főbb jellemzőit (felhős, napos, ködös, stb.), 

illetve a hőmérsékletet is. Az időjárás és a 

hőmérséklet megfigyelése jó feladat lehet 

gyermekünk számára—ehhez egy időjárás 

állomás beszerzése jó befektetés lehet, de 

egy egyszerű külső hőmérő és egy baromé-

ter is megteszi, vagy a telefonon futó időjárás alkalmazások segítségét is kérhet-

jük. A gyermek vezethet megfigyelési naplót, aminek környezet órán jó hasznát 

veheti. 

Egyszerűbb esetben elég, ha kinézünk az ablakon és az időjárás táblánkon az 

időjáráshoz és hőmérséklethez felkerült képek, szimbólumok mellé feltesszük az 

adott évszakra jellemző ruhadarabok képeit. Ezután a szekrényből, ahol termé-

szetesen rend uralkodik, vagyis mindig csak az adott évszakban szükséges ruhák 

vannak elöl, az alsó és felső ruházat polconként jól elkülönítve és képekkel vagy 

feliratokkal ellátva, elővehetjük az évszaknak megfelelő darabokat. 

Az új ruhák bevezetése olykor szintén nehézségeket okozhat. Néha az állandó-

sághoz való ragaszkodás az ok, néha azonban a túlzott bőrérékenység váltja ki a 

tiltakozást.  Ha túlzott érzékenységről van szó, kerüljük az érdes, szúrós (pl. tiszta 

gyapjú) ruhákat, a szoros ruhadarabokat, cipőket. Az állandósághoz való ragasz-

kodást leginkább a dolgok előrejelzésével kezelhetjük. Jelenítsük meg a várható 

változást képeken, a megvásárolt új ruhadarab vagy cipő bevezetését pedig kös-

sük össze valami kellemes, jutalmazó aktivitással, tevékenységgel.  

Egyszerű, és valószínűleg már mindenki által ismert praktika a fűzős cipő vagy 

gombos ruha helyett tépőzáras lábbeli illetve kabát használata, a szűk nyílásúak 

helyett bővebb nyakú pólók beszerzése. Esetenként segíthet, ha kéznél vannak 

olyan  egyszerű segédeszközök, mint a cipőkanál, melyek használatára megtanít-

hatjuk a gyermeket is. 

Sokszor nagyon kis dolgokon múlik a reggeli öltözködés sikere, érdemes mindig 

átgondolni, vajon mi okozhat nehézséget gyermekünk számára, milyen segítség 

lenne alkalmas arra, hogy a legnagyobb fokú önállóságot elérhesse?  

Öltözködéssel, ruhákkal 
kapcsolatos feladatok 

A ruhák rendszerezése, elpakolá-
sa, a használt ruha szennyes- 
tartóba helyezése, a hajtogatás, 
zokni párosítás, esetleg vasalás, 
mosógép bepakolás, teregetés 
mind olyan feladatok, amelyeket a 
tanítási folyamatot követően gyer-
mekünk egy egyszerű folyamatáb-
ra segítségével, a napirendjébe 
iktatott önálló munka keretében is 
elvégezhet. Jó, ha ezügyben kon-
zultálunk a pedagógusokkal, mert 
sok intézményben fontos tanítási 
cél a házimunkával kapcsolatos 
készségek kialakítása, így akár 
tanácsokat, vagy kész eszközöket 
is kaphatunk céljaink eléréséhez. 

Soha nem baj, ha a végeredmény 
elsőre nem tökéletes. Bíznunk kell 
gyermekünkben, abban, hogy 
napról napra ügyesebb lesz, ha 
megkapja tőlünk a megfelelő se-
gítséget, támogatást! 

Az autizmussal élő gyermekek, 
fiatalok számára is nagyon fontos 
a sikerélmény! Igyekezzünk úgy 
és annyit segíteni, hogy az elkez-
dett tevékenység sikeresen be is 
fejeződjön, s a dicséret, jutalom 
soha ne maradjon el! A sorozatos 
kudarcok még a legvonzóbb jutal-
mak mellett is kedvét szeghetik 
gyermekünknek! 

A segítségnyújtásban fontos a 
fokozatosság! Ahogy a gyermek 
ügyesedik, mindig vegyünk vissza 
a segítségből!  (Ez egyedül a vizu-
ális segítő eszközökre nem, vagy 
csak korlátozottan igaz, ezekre 
valószínűleg mindig szükség lesz. 
Valószínűleg mi sem tudnánk má-
sodszor a leírás nélkül összerakni 
egy bonyolult bútort, hiába csinál-
tuk már meg egyszer). 

A segítségadás szintjei: 

 teljes fizikai segítség (szinte 
vele együtt, kezét fogva visz-
szük végig a folyamatot) 

 részleges fizikai segítség—
amikor csak egyes részfel-
adatokban kell fognunk a ke-
zét 

 prompt, vagyis a tevékenység 
elindítása, egy pici „lökés”, 
érintés, a kéz megfelelő pozí-
cióba vezetése, ami után már 
beindul a cselekvés 

 szóbeli instrukció—elmondjuk 
a lépéseket, továbblendítve a 
gyermeket 

 gesztussal adott instrukció (pl. 
rámutatunk a következő lé-
pésre) 

 folyamatábrák, leírások hasz-
nálata  



Feladatok étkezéssel 

kapcsolatban: 

Sok olyan tevékenység van, 

amelybe az étkezéssel, há-

zimunkával kapcsolatban 

bevonhatjuk gyermekünket. 

Ilyen lehet pl. a bevásárlás: 

ellenőrizhetjük a kamrában 

lévő készleteket, majd képes 

vagy írott bevásárló listával 

készülhetünk a bevásárlás-

ra. Ha segédünknek sikerül 

tartania a listát és még a 

pénztárnál sem csábul el, 

hazaérve megkaphatja a 

listán szereplő kedvencét.  

Az ételek előkészítése is 

számos lehetőséget kínál. 

Egyszerű képes vagy írott 

recept alapján előkészítheti 

a hozzávalókat (ehhez jó, ha 

konyhaszekrény belsejében 

a polcokat és fiókokat felira-

tozzuk, ez még nekünk is 

könnyebbség lehet), előve-

heti a konyhai eszközöket. 

Ha a konyhagépekhez folya-

matábrát, használati útmuta-

tót készítünk, ezek haszná-

latával is próbálkozhatunk.  

A terítés szintén kiváló alka-

lom a házimunka tanítására. 

Alátétekre színes fóliából 

felragaszthatjuk az evőesz-

közök mintáját, az így kapott 

alaplapra a gyermek—az 

általunk, vagy saját maga 

által odakészített edények-

kel és evőeszközökkel köny-

nyedén meg tud teríteni.  

Mosogatásnál szintén fontos 

a folyamatábra, a mosogató 

medencén pedig—ha nem 

szeretnénk a konyhából 

uszodát varázsolni—

alkoholos filccel vagy más 

módon jelöljük meg a kívá-

natos vízszintet. Ilyen jelölé-

seket a kancsókon és poha-

rakon is alkalmazhatunk. 

Fontos, hogy mindig engedjük 

gyermekünket tölteni, szedni, 

akkor is, ha ez néha balesetek-

kel jár. Ilyenkor azonban ne mi 

töröljük föl a kiömlött folyadékot, 

tanítsuk Őt a következmények 

elhárítására! 

Étkezés 

Az étkezés témaköre meglehetősen nagy falat. Nem csak azért, mert az egészség-
telen táplálkozás számos betegség forrása lehet, s az étrendkiegészítők és csoda-
szerek labirintusában igen könnyű eltévedni, hanem azért is, mert az autizmussal 
élő gyermekek, fiatalok, felnőttek gyakran rendelkeznek táplálkozási zavarokkal 
vagy éppen valamely tápanyagra vagy összetevőire allergiásak. 

Nem célunk az autizmus spektrum zavart étrenddel gyógyító irányzatok kritikája, 
csupán annyit jegyzünk meg, hogy jelenlegi ismereteink szerint az autizmus nem 
gyógyítható. Való igaz, hogy bizonyos, szakorvos által diagnosztizált allergiák ese-
tén az allergének elhagyása drámaian javíthat a viselkedésen, a személyre szabott 
tanítási környezetben elért eredmények és az egyéni segítő eszközök, kompenzáci-
ós technikák alkalmazása pedig hozhat olyan eredményt, hogy az autizmussal élő 
személy zökkenőmentesen be tud illeszkedni a társadalomba, vagyis látszólag va-
lóban „meggyógyul” a közte és a társadalom között fennálló súlyos illeszkedési 
zavar. 

Az étkezések esetében fontos, hogy legyen állandó helyük. Hogy kontrollálni tudjuk 
a helyzetet, kerüljük a kanapén vagy járkálás közben elfogyasztott ebédeket, igye-
kezzünk a napirend és a helyszín, valamint a gyermek helyének (pl név, fénykép) 
kijelölésével kereteket teremteni az étkezéseknek. Ugyanígy a hűtőből történő önki-
szolgálás is csak akkor fogadható el, ha ez kifejezetten tanítási céllal történik, 
egyéb esetben csökkenti a kommunikációt, kivéve a kezünkből egy fontos tanítási 
lehetőséget. 

Sok félreértés adódhat abból is, ha a gyermek nem arra az ételre számít, amit vé-
gül kap, vagy olyasmit szeretne, ami éppen nincs „raktáron”. Ha összeállítunk egy 
étlapot a reggelihez, ebédhez, vacsorához, onnan mindenki kiválaszthatja a kedvé-
re valót, ugyanakkor nem kér olyat, ami éppen elfogyott. 

Autizmus spektrum zavarral élő személyeknél előfordul, hogy nem érzékelik az 
éhséget, de azt sem, amikor már eleget ettek. Ilyen esetekben a napirendbe iktatott 
rendszeres étkezés, és az életkorhoz kiszámolt adagok jelenthetnek megoldást. Itt 
is könnyű rossz szokásokat kialakítani. Számítsunk arra, hogy gyermekünk rugal-
matlan, így ha egészségtelen, magas zsír és szénhidrát tartalmú ételekre szoktat-
juk, később nagyon nehéz lesz ezen változtatni, az eredmény pedig igen gyakran 
az elhízás. 

Az új ételek kipróbálásának nehézségei, bizonyos 
ételek elutasítása (szín, állag szerinti válogatás) 
szintén jellemző lehet. Ennek oka lehet túlérzé-
kenység (ami akár a szájüregbe került táplálék 
okozta ingerek kerülését is jelentheti), rugalmat-
lanság (csak bizonyos márkák előnyben részesí-
tése) is. Az új ételeket mindig fokozatosan, eset-
leg a már megszokott ételbe kis mennyiségben 
belekeverve vezessük be, s ne feledkezzünk meg 
a dicséretről és jutalmazásról, ha gyermekünk 
hajlandó megkóstolni valami ismeretlen ízt. Mi magunk soha ne erősítsünk rá az 
autizmusra jellemző rugalmatlanságra, időről-időre kínáljunk új, eddig nem fogyasz-
tott ételeket is. Természetesen ha gyermekünknek szakorvos által igazolt allergiája 
van, mindig tartsuk be a diétát, az allergiák esetében nincs „csak kis” mennyiség, 
többnyire a zéró tolerancia a célra vezető. Ha nincs igazolt érzékenység, allergia, 
de felmerül a gyanú, érdemes gasztroenterológust felkeresni, mert egy-egy ilyen 
probléma komoly kihatással lehet gyermekünk viselkedésére, egészségére és fejlő-
désére egyaránt.   

Jó közös program lehet egyszerűbb ételek közös elkészítése. Ehhez jól használha-
tók az interneten fellelhető könnyen érthető szakácskönyvek, amelyek képek segít-

ségével mutatják be az ételek elkészítését. http://konnyenertheto.gonczirita.hu/
konyha/  

Külön téma a táplálkozási zavarok kezelése, amelyre jelen kiadványunk keretei 
között nem tudunk kitérni. Ugyanígy nagy falat a kommunikáció—amivel kapcsolat-
ban elmondható: étkezési helyzetben is mindig várjuk el a kommunikációt, kérés 
nélkül lehetőleg ne szolgáljuk ki gyermekünket akkor sem, ha mi már tudjuk, mit 
szeretne. Az, hogy megtanulja kifejezni szükségleteit fontos számára, segítsünk 
neki ebben a megfelelő kommunikációs eszköz biztosításával! 

http://

konnyenertheto.gonczirita.hu/2012/11/13/785/  

http://konnyenertheto.gonczirita.hu/konyha/
http://konnyenertheto.gonczirita.hu/konyha/


Mozgás, torna 
A mozgás fontos eleme a napirendnek. Ha lehet, minden napra tervezzünk egy 

kis közös tornát. Főlek aktív, nagy mozgásigényű gyermekeknél lényeges, hogy 

akár naponta többször felállhassanak a székükről, futhassanak, ugrálhassanak 

egy keveset.  

A mozgáshoz—ahol van elég tér—számos eszközt is segítségül hívhatunk. Jó 

szolgálatot tehet egy szobakerékpár, ami segít a szervezésben is, hiszen előre 

jelezhetjük, meddig tart a tevékenység (pl. hány percig kell tekerni). Ugyanilyen jó 

lehet bármilyen más, hasonló eszköz, de egy trambulin is megfelel. Itt szükségünk 

lesz időjelzőre, hogy ne csak eleje, de vége is legyen a tevékenységnek.  

A torna sokféle lehet. Szervezhetünk utánzásos mozgást, ahol akár egy családtag 

a gyermek háta mögé állva  segíthet a gyakorlatok végrehajtásában. A fejkörzés-

től elindulva a nyak, váll, derék bemelegítése, szökdelés, guggolás, négyütemű 

fekvőtámasz, eszközökkel (pl. labda, karika) végzett gyakorlatokig csak a képzele-

tünk szabhat határt. Amire vigyázzunk: a bemelegítést ne hagyjuk el, mindig foko-

zatosan terheljük a gyermeket.  

A zsetonos torna szintén megfelelő lehet, hiszen itt a házilag összeállított akadály-

pályán való végighaladások számát pl. üdítős kupakokkal vagy kis labdákkal jelöl-

hetjük. A gyermek kivesz egy kupakot, végighalad a pályán—vagy csak egyszerű-

en elfut a célig, itt egy másik dobozba beleejti a kupakot, majd visszamegy a kö-

vetkezőért. A tevékenységnek akkor van vége, ha a kiindulópontról elfogytak a 

„zsetonok”. 

A mozgásba beépíthetjük a testrészek mutatását, megérintését, váltott lábbal és 

kézzel végzett aktivitásokat a jobb és bal oldal tanulására. 

Tanulás 

Az otthoni tanulásnak szintén mindig legyen kijelölt helye, lehetőleg egy kis asztal, 

valahol a lakás eldugottabb, csendesebb részén. Az nem baj, ha ez lesz az önálló 

munka, önálló tanulás helyszíne is, a lényeg, hogy minél inkább mentes legyen a 

zavaró ingerektől, és lehetőleg a tesók ne használják más célokra.  

A tanulás mindig új készségek tanulását, vagy a tanultak elmélyítését jelenti. A 

pedagógusokkal egyeztetve tervezzük meg, mit szeretnénk elérni. Egyszerre min-

dig egy területre koncentráljunk. Lehetőleg olyan területeket válasszunk, amelyek 

illeszkednek az iskolai célkitűzésekhez, vagy amelyeknek otthon szeretnénk hasz-

nát venni. (Ilyenkor kérjük meg a pedagógusokat, ők is építsék be terveikbe az 

általunk tanítottakat, mivel a megtanult készségeket a gyermekek nem mindig 

viszik át egyik helyszínről a másikra) 

A tanultak megerősítésére, általánosítására használhatjuk az önálló munkát.  

Önálló munka 

Önálló munka bármilyen asztalnál 

végezhető tevékenység lehet, amit 

a gyermek már készség szinten, 

vagyis álmából felébresztve is tud. 

A cél itt nem más, mint a gyakorlás.  

A dobozokba, dossziékba bármilyen 

feladatot elhelyezhetünk: a válogatástól a legó építésen át (természetesen alap-

lappal) egészen a zokni párosításig, szövésig, gomb varrásig. – Ez ügyben- -

szintén kérjük pedagógusaink segítségét. 

Az önálló munka alkalmas lehet egyedül végzendő házi feladatok elkészítésére is, 

természetesen olyan feladatokkal, amit a gyermek egyedül is meg tud oldani. 

Nehézségek a tanulás 
során 

 a gyermek túlzott elvárásai 
magával szemben (csak első-
nek lenni, ötöst kapni, először 
helyes választ mondani elfo-
gadható) 

 elvont tartalmak megértési 
nehézségei:  a vonatot vezető 
kisegér az elsős olvasókönyv-
ben és János Vitéz Tündéror-
szági kalandja nehezen érthe-
tő, túlzottan elvont egy autiz-
mussal élő gyermek számára, 
így lehet, hogy bizonyos dol-
gokat szó szerint megjegyez, 
de fogalmazást írni a szerep-
lők érzéseiről nem fog tudni 

 kudarcok, motiváció hiány: a 
legtöbb autizmussal élő gyer-
meket a dicséret, jó osztályzat 
nem motiválja eléggé. Ilyen-
kor olyan motivációs rendszer 
felépítésére van szükség, 
amely valóban ösztönözni 
tudja a kitartó munkát, amely 
megfelelően átlátható és kö-
vetkezetes 

 szövegértési nehézségek: az 
elvont fogalmak, összetett 
tartalmak vagy éppen az ér-
zelmi állapotok megértése az 
autizmussal élő tanulóknál 
nehezített lehet. Félrevezető, 
hogy az autizmussal élő tanu-
lók hosszú memoritereket 
tudnak megtanulni anélkül, 
hogy értenék, miről van szó. 
Ilyenkor segíthet a történet 
lerajzolása, bonyolultabb lec-
kéknél pedig a személyes 
értelmező szótár készítése, 
vagyis egy anyagrésznél kiírja 
azokat a szavakat, amelyek 
ismeretlenek számára, majd 
ezeket interneten vagy szótár-
ból kikeresi és mellé írja az ott 
talált magyarázatot 

Önálló munka 

Az önálló munka célja, hogy nö-
velje az önállóságot. Akkor csinál-
juk jól, ha ez idő alatt csak messzi-
ről tartjuk szemmel a gyermeket. 
Mindig olyan feladatot adjunk, 
amelyet önállóan is meg tud olda-
ni, ehhez pedig minden eszközt és 
anyagot készítsünk az asztalra 
vagy tegyünk a dobozba, hogy ne 
kelljen beavatkoznunk. 

 

http://www.kooperativ.hu/
idegen_nyelv/sni-tanari-
segedanyagok/sni-eszkozok/
eszkoz_autista.pdf  

http://www.autizmusiroda.hu/
dokumentum/  

http://www.kooperativ.hu/idegen_nyelv/sni-tanari-segedanyagok/sni-eszkozok/eszkoz_autista.pdf
http://www.kooperativ.hu/idegen_nyelv/sni-tanari-segedanyagok/sni-eszkozok/eszkoz_autista.pdf
http://www.kooperativ.hu/idegen_nyelv/sni-tanari-segedanyagok/sni-eszkozok/eszkoz_autista.pdf
http://www.kooperativ.hu/idegen_nyelv/sni-tanari-segedanyagok/sni-eszkozok/eszkoz_autista.pdf
http://www.autizmusiroda.hu/dokumentum/
http://www.autizmusiroda.hu/dokumentum/


Elektronikai eszkö-
zök és szabadidő 

Alapvetően nincs baj a szá-
mítógéppel és tablettel.  
Megfelelő szabályrendszer-
rel hasznos eszközök lehet-
nek, segíthetnek az ismeret-
szerzésben, kommunikáció-
ban, a szabadidő hasznos 
eltöltésében.  

Sokszor azonban átveszik 
az irányítást a gyermek vi-
selkedése felett, fiatal felnőtt 
korban pedig komoly függő-
séget, mély elszigetelődést, 
a külvilágtól való eltávolo-
dást eredményezhetnek, 
amit már nagyon nehéz visz-
szafordítani.  

Érdemes tehát már az elején 
felállítani a szabályokat: hol, 
mikor, mit, mennyi ideig? A 
számítógép, tablet, filmné-
zés lehet jutalom, szabad-
idős tevékenység egyaránt. 

A számítógép, mint sze-
mélytelen kommunikációs 
eszköz segíthet a szociális 
kapcsolatok, a kommuniká-
ció fejlesztésében is. Gépen 
is lehet ketten memória játé-
kot játszani, vagy akár háló-
zati játékot játszani apával, 
cseten beszélve meg a takti-
kát.  A számítógép segítsé-
gével megtaníthatjuk a kö-
zösségi oldalak használatá-
nak szabályait,  azt, hogyan 
illik kommunikálni és hogyan 
nem. 

Kézimunka 

Az autizmussal élő gyerme-
kek egy része nem szeret 
rajzolni, festeni, pl. azért, 
mert nem szereti, ha masza-
tos lesz a keze. Mások vi-
szont kifejezetten kedvelik a 
rajzolást, festést. Alapvetően 
itt is az a szabály, hogy min-
den tevékenység eleje és 
vége legyen jól látható. Szí-
nezéseknél jók a számozott 
színezők,  de vannak jól 
másoló, vagy a valóságot 
élethűen leképező kis művé-
szek is, őket csak hagyni 
kell alkotni.  

A vágások, ragasztások 
szintén megfelelőek, a szö-
vés, subázás, keresztsze-
mes hímzés is jól kiszámít-
ható tevékenységek.  

https://kezimunkahaz.hu/ 

Játék 

A gyermekkel szinte vele születik a játék. A csecsemő ennek révén fedezi fel a vilá-

got, teszteli a tárgyak tulajdonságait, saját testének korlátait. Később megjelenik az 

építés, konstruálás, szerepjáték, eljön a társakkal megosztott élmények ideje.    

Az autizmussal élő gyermekek esetében ez a fejlődés többnyire megreked a tár-

gyakkal történő—olykor meglehetősen szűk keretek között mozgó—manipuláció 

szintjén. Ha meg is jelenik az építés, szerepjáték, inkább csak ugyanazon téma 

körül forog, valamilyen speciális érdeklődés mentén, de semmiképpen nem az 

adott életkorra jellemző változatossággal. A társakkal való játék esetében pedig a 

fő nehézséget a szerepek, nézőpontok váltása és a szabályok megértése okozza. 

Az autista gyermekeket általában játszani is meg kell tanítani. Sok szülő panaszko-

dik ugyanis arról, hogy a gyermek nem szeret, vagy nem tud játszani.  A tanítás 

azzal kezdődik, hogy beszerezzük azokat a játékokat, amelyek várhatóan megnye-

rik a gyermek tetszését. No nem csak azokra gondolok, amikkel egyébként is szíve-

sen tevékenykedik (autók, traktorok, dínó figurák), hanem azokra is, amelyek fej-

lesztési céljainknak is megfelelnek.  Ilyen játékok lehetnek 

azok, amelyek tartalmaznak alaplapokat, folyamatábrákat, 

mint pl. a klasszikus pötyi, a csőépítők vagy a fém szerelő 

játékok. Ezeket játékidőben  odaadhatjuk egy-egy mintá-

val—önálló játék céljából. Mintákat magunk is készíthetünk, 

ha egy lapra lerajzoljuk pl. az építő játékból kirakott házikót, 

kiszínezzük, majd a szétszedett elemeket és a lapot oda-

adjuk a gyerkőcnek. Ha már a bonyolultabb dolgok is men-

nek, jöhet az összeszerelős legó, a kirakók vagy a tangram. Nagyon sok játékhoz 

készíthetünk ilyen alaplapokat, kártyákat, hogy gyermekünk játékát mederbe terel-

jük. Természetesen arra is adjunk időt és lehetőséget, hogy markolóival, verseny-

autóival vagy más kedvelt játékával tevékenykedjen, vagyis különítsük el a szabad 

és kötött játékot. Ehhez választó táblát is készíthetünk, amire a kedvencek közül is 

felteszünk egy-egy tevékenységet. 

Az egyéni játék mellett fontosak a társas játékok is. Gyakorolhatjuk pl. a szerepcse-

rét egyszer te-egyszer én típusú játékokkal—tárgyak, babzsák adogatása, kukucs 

játék, egyszerű, akár magunk készítette, vagy bonyolultabb bábokkal lépegetős 

játékok. A babzsák, labda jelezheti, kinél van éppen a szó, így megkönnyíti a be-

szélgetést. Fontos a szabályok tisztázása, vizuális megjelenítése és következetes 

betartása, valamint a dicséret, jutalmazás.  

Szabadidő 

A szabadidős aktivitások építhetnek a gyermek érdeklődésére, kissé kitágítva, kibő-

vítve azt. Mindenképpen elkerülendő, hogy hagyjuk gyermekünket elszigetelődni 

egy speciális érdeklődés mentén. Próbáljuk inkább megtalálni azokat az elemeket, 

amelyek társassá változtathatják a magányos tevékenységet. Ha valaki térképeket 

gyűjt, kérjük meg, tervezzen rövid kirándulást, az útvonalat pedig akár családostul 

is bejárhatjuk.  

Előfordul az is, hogy egy ilyen „hobby” (pl. DVD vagy drága újságok korlátlan gyűj-

tögetése) a családra komoly anyagi terhet ró. Ennek megoldása egy jutalom rend-

szer kialakítása lehet, amikor a gyermek egy havi keretből gazdálkodhat annak 

függvényében, mennyi bónuszt szerzett például házimunkával.  

Az autizmussal élő gyermekek számára megfelelő szabadidős tevékenység lehet 

valamilyen gyűjtő-rendszerező elfoglaltság—bélyeggyűjtés, ásványok gyűjtése, 

stb., ami magában hordozza pl. a csere-bere lehetőségét, vagyis a szociális eleme-

ket is. Szabadidős aktivitás lehet a mozgás, a sport is, ha sikerül megtalálnunk az 

érdeklődésnek megfelelő aktivitást—a sakktól a kerékpározáson át (ahol lehetőség 

van a közlekedési szabályok tanítására is) sokféle lehetőség szóba jöhet. 

http://

konnyenertheto.gonczirita.hu/2012/11/13/785/  

https://kezimunkahaz.hu/spd/DHC9/Szolo-leszamolhato-keresztszemes-keszlet


Motiváció, jutalmazás 

Gyakran megfeledkezünk a motiváció fontosságáról. Pedig minden ember életé-

nek alapja az a hajtó erő, ami a cselekvéseink mögött áll. A jutalom persze nem 

csak tárgy, étel lehet, jutalom az is, ha pár hónapnyi edzés után jobban nézünk ki, 

így bezsebelhetjük az elismerést, legközelebb pedig könnyebb lesz rávenni ma-

gunkat a testmozgásra. 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, fiatalok esetében a belső motiváci-

ós erőkre vagy szociális megerősítőkre viszonylag ritkán támaszkodhatunk, ezért 

szükség lehet külső megerősítők, jutalmak használatára. Ezek közül néha kevés-

bé hatékonyak a dicséret, jó osztályzat, sokkal nagyobb hatásúak a kedvenc tevé-

kenységek, tárgyak, esetleg ételek.  

A jutalmazás első lépése, hogy átgondoljuk, mi az, ami gyermekünk számára örö-

möt okoz, amiért esetleg áldozatokra is hajlandó. A vágy tárgya lehet egy új ma-

gazin, egy számítógépes játék vagy éppen egy hamburger a szomszédos gyorsét-

teremben. Ha megtaláltuk, melyek ezek a dolgok, korlátoznunk kell gyermekünk 

hozzáférését a potenciális jutalmakhoz, vagyis „csak úgy” nem juthat hozzájuk, 

hiszen ezzel el is veszítik értéküket. Idővel bővíthetjük a repertoárt olyan dolgok-

kal, amelyekről feltételezzük, hogy a gyermek szeretni fogja. Honnan tudná valaki, 

hogy szeret vitorlázni, ha soha nem próbálta? Mutassunk számára új lehetősége-

ket, aktivitásokat, amelyek beépülhetnek a jutalmak sorába! 

A következő lépés, hogy a hozzájutás módját, idejét és feltételeit meghatározzuk. 

Ez mindig legyen személyre szabott, vagyis legyünk tisztában például azzal, gyer-

mekünk mennyi időre lát előre az időben. A belátás határain túlra helyezett juta-

lom elveszíti értékét.  

A jutalom elérését köthetjük olyan szempontok, szabályok betartásához, amelyek 

a gyermek számára érthetőek és a közösségbe való beilleszkedését szolgálják. A 

szabály, szempont mindig legyen pozitív—pl. órán csak akkor beszélek, ha kér-

deznek, étkezés alatt a székemen maradok, rendet rakok a szobámban játék 

után, stb. 

A gyűjtő füzetektől a szétvágott képekig sokféle módon jelezhetjük a gyermeknek, 

hogyan jut egyre közelebb a jutalom eléréséhez. Fontos, hogy soha ne vegyük el 

a már megszerzett jutalmat, ezzel ugyanis bizonytalanná, kiszámíthatatlanná válik 

a rendszer. 

A jutalmazás fontos eleme az értékelés. Tevékenységek után vagy a nap végén 

(ez is gyermektől függ) mindig értékeljük a szempontok betartását, majd ezután 

adjuk oda a jutalmat. Ez az alkalom akár egy közös családi program is lehet, ahol 

számba vesszük a jó és rossz történéseket.  

A helyes, általunk vagy a környezet által elvárt viselkedés megerősítése, az álta-

lunk kitűzött cél elérése során alkalmazott jutalmazás minden képességszinten 

fontos, legfeljebb a jutalom típusa változik. Van, akinél egy közös családi program 

a csúcs, van aki egy számítógépes játékhoz van aki pedig inkább kedvenc cseme-

géjéhez ragaszkodik.   

A jutalmazás legfőbb szabálya, hogy mindig következetesen alkalmazzuk, a juta-

lom beváltását ne halogassuk akkor sem, ha éppen fáradtak vagyunk vagy közbe-

jött valami. Ez nagy csalódás lehet a gyermek számára, lerombolja jól felépített 

rendszerünket, megrendíti a bizalmat—ezzel elvész a motiváció lényege. 

A jutalmazási rendszer szintén a gyermek képességeivel együtt fejlődik. Kialakul-

hat belső motiváció, amikor már nincs szükség külső közreműködésre, változhat 

az érdeklődés, a felhasználható dolgok köre. Legyünk rugalmasak, körültekintőek, 

mindig igazítsuk a gyermekhez a jutalmazás módját és tartalmát is. 

Fontos, hogy soha ne jutalmazzunk feleslegesen, ugyanakkor indokolt esetben 

mindig alkalmazzuk a motivációt! 

Jutalom és büntetés 

 

A szakemberek szerint a jutalom 
alkalmas arra, hogy belső kontrollt 
alakítson ki, vagyis a jutalmazott 
viselkedés akkor is fennmarad, ha 
a jutalmazó személy már nincs 
jelen.  

A büntetés hatása éppen ellenté-
tes, az általa kialakított viselkedés 
általában addig marad fenn, amíg 
a büntetést adó személy jelen van. 
Ebben az esetben a félelem tartja 
fönn a viselkedést, vagyis a hatás 
nem tartós.  

Fentiekre tekintettel mindig része-
sítsük előnyben a jutalmazást, 
kerüljük a büntetés alkalmazását! 
Ha a jutalmazási rendszerünk 
hatékony és jól átlátható, nem lesz 
szükség büntetésre. 

 

Arousal és motiváció 

„A motiváció és a szervezet 
arousalszintje között nagyon szo-
ros összefüggés figyelhető meg. A 
fiziológiai szükséglet által előidé-
zett késztetés befolyásolja a szer-
vezet aktivációs szintjét, az 
arousalszintet. A késztetés fellé-
pése növeli a szervezetben fellépő 
aktivációs szintet, amely a szük-
séglet kielégítésével csökken. A 
szervezet általános motivációs 
állapota, amit értelmezhetünk 
arousalként is fontos szerepet 
játszik a viselkedés szerveződésé-
ben, és a teljesítményben.”  

(In.: Pszichológia elméleti alapok, 
Dr. Estefánné dr. Varga Magdol-
na, Dr. Dávid Mária, Dr. Hatvani 
Andrea, Dr. Héjja-Nagy Katalin, 
Taskó Tünde, https://uni-
eszterhazy.hu/hefoppalyazat/
pszielmal/index.html )  

A fentiek azt is jelentik, hogy a 
magas feszültségi szint, a szoron-
gás csökkenti a tanulással kap-
csolatos motivációt, vagyis a tanu-
lási helyzethez éppen ezért igye-
kezzünk mindig nyugodt, ingerek-
től mentes körülményeket biztosí-
tani, illetve ha lehet biztosítsuk, 
hogy az egyéb szükségletek kielé-
gítetlensége (éhség, szomjúság, 
wc, stb.) ne vonja el a gyermek 
figyelmét a feladatokról. 



Életút 

Amikor egy kisgyermeknél 

nem kívánatos viselkedés 

jelentkezik, mindig gondol-

junk arra, az autizmus spekt-

rum zavarral élő gyermekek-

nél korántsem biztos, hogy 

ez magától elmúlik. Képzel-

jük el a gyermeket 15-20 év 

múlva, 80-90 kg súlyú fel-

nőttként az éppen látott vi-

selkedést produkálva! Az 

időben nem kezelt viselke-

dési nehézségek később 

súlyos problémákat, családi 

krízishelyzeteket idézhetnek 

elő, arról nem beszélve, 

hogy kicsi korban a problé-

ma kezelése egyszerűbb és 

hatékonyabb, mint felnőtt-

ként. 

A viselkedés megíté-

lése:  

„Annak vizsgálatához, hogy a 

változtatási kísérletek indokoltak

-e, a következő kritériumokat 

javasoljuk a döntés elősegítésé-

re felhasználni: 

(1) A viselkedésnek lesznek vagy 

lehetnek-e a személyt érintő jelentős 

következményei (a következmény 

lehet fizikai - károsodás vagy sérü-

lés; vagy szociális - bebörtönzés, 

eltiltás fontos helyektől vagy tevé-

kenységektől). 

(2) A viselkedés okoz vagy okozhat-

e jelentős vagy ésszerűtlen megter-

helést vagy kárt másoknak (a meg-

terhelés lehet fizikai - sérülés, sze-

mélyes tulajdon megrongálása; vagy 

személyes - alváshiány, állandó 

stressz). 

Ha kérdés merül fel azzal a 

viselkedéssel kapcsolatban, 

melyet úgy azonosítottak, hogy 

az mások számára gondot okoz, 

akkor nagyon fontos vizsgál-

nunk a személyt körülvevő kap-

csolatokat annak érdekében, 

hogy lássuk, hogy ez hogyan 

befolyásolja a személy megíté-

lését.” 

In: Clements, J. - E. Zarkowska: 

Viselkedés problémák és autizmus 

spektrum zavarok – Értelmezések és 

stratégiák a változtatásra, KAPOCS 

Kiadó 

Viselkedés 

A viselkedés az autizmussal élő személyek esetében a leginkább szembetűnő, 

mondhatjuk: ez a jéghegy csúcsa. Miért is hagytuk akkor a végére ezt a fontos terü-

letet? Azért, mert mindennel összefügg. A megfelelően személyre szabott, struktu-

rált, kiszámítható környezet, a kölcsönös kommunikáció—vagyis a megértés és a 

használat egysége, a szociális viszonylatok értelmezési képessége, az énkép, a 

motiváció, a képességek, a feszültség kezelésre tanult módszerek mind befolyásol-

ni fogják gyermekünk viselkedését.  

Fontos, hogy a nem kívánt viselkedés megítélése relatív. Ha a gyermek rászokik, 

hogy dobogva jár a padlón, lehet, hogy mi ezt nem ítéljük komoly problémának, az 

alattunk lakó szomszéd viszont, aki éjszakai műszakból jött haza és éppen aludna, 

már másként gondolja.  

A nem kívánt viselkedés esetében egyetlen fontos aranyszabály van: megelőzni 

mindig könnyebb, mint kezelni. A gyermek számára érthető tér és idő szervezés, a 

kommunikációt segítő eszközök használata, a megfelelő motiváció, a kiszámíthatat-

lanság és a feszültséget okozó ingerek, körülmények csökkentése, védőeszközök, 

indulatkezelési technikák használatának tanítása sokat segíthet ebben. 

A problémás viselkedések sokfélék lehetnek, az önbántalmazástól, mások bántal-

mazásától a romboláson át egészen a csúnya beszédig sokféle változat megtalál-

ható.  

Legyünk tisztában vele, hogy a nem kívánatos viselkedés mindig jelzés, kommuni-

káció, amivel a gyermek szeretne kifejezni valamit. Mindig igyekezzünk megfejteni 

a viselkedés célját, a mondanivalót, amit hordoz. A viselkedésnek számos jelentése 

lehet: a gyermek nem ért valamit, nem tudja, hogyan érhetné el a kívánt célt, képte-

len kifejezni éhségét, fájdalmát, túl sok inger van körülötte, ezért nagyon feszült, el 

szeretne kerülni egy számára kellemetlen helyzetet, s így tovább. 

Ha meg szeretnénk érteni a viselkedést, igyekezzünk megfigyelni azt. Vezessünk 

naplót arról, pontosan mi volt maga a viselkedés, amit problémásnak ítéltünk 

(igyekezzünk részletes leírást adni), hol, mikor (milyen napirend közben), hányszor 

fordult elő, kik voltak éppen jelen és hogyan reagáltak a gyermek jelzésére?  

A változtatáshoz sokszor komoly elhatározás kell, az azonban fontos, hogy mindig 

adjunk alternatívát a gyermek számára, vagyis a problémás viselkedés helyett ta-

nítsunk megfelelő formákat szándékai, kívánságai kifejezésére, ennek hiányában 

kudarcra leszünk ítélve.  

A problémás viselkedésnél fontos, hogy a nem kívánt viselkedést akaratunk ellené-

re éppúgy megerősíthetjük, mint a nekünk tetszőt. Igyekezzünk erre tudatosan oda-

figyelni, és mindig a pozitív viselkedést megerősíteni—pl. azzal, hogy odafigyelünk 

vagy valamilyen jutalmat adunk. 

Fontos elem a stressz kezelés tanítása. Jó, ha van egy elvonuló hely, egy nyugodt, 

biztonságos sarok, ahová vissza lehet vonulni. Ezt berendezhetjük olyan módon, 

ahogy a gyermek igényli—a lávalámpától a kuckóig és a zenehallgatásig bármi 

szóba jöhet, ami megnyugtatóan hat a gyermekre. Az elvonulással nem kell feltétle-

nül megvárnunk a kitörést, sőt jobb, ha időnként lehetőséget adunk a lazításra ak-

kor is, ha a gyermek nem tudja elmondani, kimutatni, hogy feszült, ideges. Az érzel-

mi állapotok kifejezésének tanítása egyébként sokat segíthet abban, hogy a gyer-

mek a fiziológiai jelek (szaporább pulzus, kipirult arc, fokozott verejtékezés, stb.) 

alapján felismerje és kezelni tudja a feszültséget (pl.időt kérve arra, hogy  szünetet 

tartson). Ennek érdekében készíthetünk érzelmeket kifejező kártyákat akár saját 

arcunk lefotózásával, amelyhez az érzelmi állapotra jellemző fiziológiai jellemzőket, 

tevékenységeket társíthatunk—a család egy napjának feldolgozása során. 

 



Folyamatábrák készítése 

A folyamatábrák készítése egyszerű, de némi előkészületet igényel. Jó, 

ha van kéznél fényképező gép, a lamináló sem hátrány, de enélkül azért 

még hozzáfoghatunk. 

Az első lépés, hogy válasszuk ki a tevékenységet, amit analizálni sze-

retnénk.  

A legjobb, ha elkezdjük végig csinálni a folyamatot, minden lépésnél 

megállva. A különböző lépésekről segítőnk fotót készít. Jegyzetfüze-

tünkbe röviden de lényegre törően feljegyezzük, amit csináltunk. Fontos, 

hogy minden lényeges elemet vegyünk sorra!  

Az elkészült képeket sorba rakjuk, feliratozzuk és beszámozzuk. A gyer-

mek képességeitől függően különböző típusú és szintű folymatábrákat 

készíthetünk. 

Az itt látható folyamatábrát az alábbi linken találják: 

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/

gyogyszerbevetel_fotos.pdf  

 

Zárszó 

Bár most, a koronavírus járvány miatt bevezetett digitális oktatás miatt 

sajnos sok szülőnek kellett szakemberré válnia, ez a füzet mégsem 

szeretné azt a látszatot kelteni, hogy szakkönyvet tart a kezében az 

olvasó. Kis utazásunk célja inkább a gondolat ébresztés volt. Nem baj, 

ha sokszor kerítette hatalmába Önöket az érzés: ja, ezt én tudom. Jó 

lenne, ha a füzet tematikája mentén elindulna—akár az AOSZ tagszer-

vezetei, vagy az Info-Pont irodák mentén egy „szülői jó gyakorlat gyűj-

tés”, ahol az összegyűlt anyagokat a kiadvány mellékleteként közzé 

lehetne tenni.  

Reméljük, kiadványunk segített az otthoni tanulás, a gyermekek min-

dennapjainak megszervezésében! Mindenkinek jó egészséget és sok 

erőt kívánunk! 

Autisták Országos Szövetsége  
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