
Dziecko z FAS/FASD w domu i w szkole 

Praca z dzieckiem z FASD nastręcza ogromnych trudności. Rodzice, opiekunowie, wychowawcy, 

nauczyciele mają problemy z doborem właściwych metod pracy z dzieckiem. Statyczna encefalopatia, 

czyli trwałe uszkodzenie mózgu, jest praktycznie niewidoczna, a oznacza, że mózg pracuje w 

specyficzny sposób, nie potrafi właściwie przetwarzać zgromadzonych informacji. Dziecku stawiane 

są zbyt wysokie wymagania, co skutkuje kolejnymi zaburzeniami, tzw. wtórnymi. Rodzice/nauczyciele 

interpretują zachowania dziecka niewłaściwie, przypisując  mu lenistwo, złośliwość, 

nieposłuszeństwo, brak dobrej woli. Siebie natomiast obwiniają o błędy wychowawcze, o 

nieudolność, co może prowadzić  do wypalenia, poczucia porażki, obniżenia nastroju, a nawet do 

stanów chorobowych. 

Po zdiagnozowaniu dziecka, rodzic zyskuje wiedzę wyjaśniającą trudne zachowania i jest mu 

zdecydowanie łatwiej zrozumieć powody dotychczasowych niepowodzeń. Diagnoza stawia jednak 

przed opiekunami kolejne wyzwania: konieczność pogłębiania wiedzy, stosowanie terapii polegającej 

najczęściej na żmudnych ćwiczeniach, wprowadzenie specjalnej diety, zmianę metod 

wychowawczych. 

Z opinii rodziców wynika, że najczęściej to oni uświadamiają nauczycieli, na czym polega 

niepełnosprawność ich dzieci i podpowiadają, jakimi metodami pracować, aby można było mówić o 

efektach. 

Mózg dziecka z FASD funkcjonuje inaczej niż u dziecka zdrowego, dlatego też tradycyjne 

metody wychowawcze mogą okazać się mało skuteczne.  

 

 Dlaczego mózg dziecka z FASD funkcjonuje odmiennie? 

 

Alkohol powoduje u płodu: 

 obumieranie komórek mózgowych (tzn. że dziecko przychodzi na świat z mniejszą ilością 

komórek nerwowych i jego mózg jest mniejszy) 

 migrację komórek do niewłaściwych obszarów (oznacza to, że w procesie tworzenia się 

komórki nerwowe nie trafiają do tych obszarów mózgu, w których powinny podjąć swoją 

pracę, ale znajdują się zupełnie gdzie indziej, w efekcie dziecko ma w głowie „bałagan” czyli 

„neurologiczny mętlik” uniemożliwiający właściwe myślenie, poznawanie, zapamiętywanie, 

przetwarzanie informacji itp.) 

 tworzenie się niewłaściwych połączeń między neuronami (co również ma wpływ na to, jak 

dziecko odbiera świat – niewłaściwy odbiór wrażeń sensorycznych. Wiele dzieci z FAS ma np. 

podwyższony próg bólu – bodziec bólowy musi być naprawdę silny, by dziecko go odczuło. 

Często jedynie skaleczenie lub siniec świadczy o tym, że miało miejsce jakieś zranienie. 

Dziecko zapytane o okoliczności zdarzenia najczęściej odpowiada: „nie wiem co się stało, nie 

zauważyłem, że się skaleczyłem”). 

Najbardziej narażone rejony mózgu: 

 Ciało modzelowate - spoidło wielkie mózgu. Łączy obie półkule mózgowe. Odpowiada za 

przepływ impulsów pomiędzy półkulami. Zmniejszony rozmiar ciała modzelowatego ma 

wpływ na nadpobudliwość (1990r.) 



 Móżdżek - odpowiada za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała. Dzieci z 

uszkodzeniami móżdżku mają trudności z wchodzeniem i schodzeniem po schodach, 

skakaniem na jednej nodze, utrzymywaniem równowagi przy zmianach pozycji) 

 Zwoje podstawy - pełnią funkcje związane z procesami poznawczymi,  emocjami i uczeniem 

się (odpowiadają za pamięć i procesy poznawcze) 

 Hipokamp - odpowiada za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej 

(bierze udział w procesach uczenia się i pamięci, stres uszkadza hipokamp)  

 Płaty czołowe - odpowiadają za planowanie, uczenie się, podejmowanie decyzji, ocenę 

emocji i sytuacji (odpowiadają za funkcje wykonawcze, kontrolę impulsów, osąd) 

Zostały opracowane skuteczne sposoby postępowania z dzieckiem z FASD (wypracowane przez 

rodziców i opiekunów tych dzieci). Zasady z jednej strony mają ułatwić pracę osobom zajmującym się 

dzieckiem, a z drugiej pomóc w lepszym funkcjonowaniu dziecka. Dobrze, jeśli omówione poniżej 

metody postępowania z dzieckiem z FASD są stosowane zarówno przez wszystkich nauczycieli, jak i 

rodziców/opiekunów. 

1. Konkret 

Zwracając się do dziecka z FAS powinniśmy pamiętać, że jego rozwój emocjonalny i społeczny 

jest obniżony w stosunku do wieku metrykalnego (często także rozwój intelektualny). Pomocne jest 

myślenie o dzieciach z FAS, jak o dzieciach młodszych, zwłaszcza, gdy przekazuje się informacje, daje 

instrukcje itp.  Dlatego należy unikać słów o podwójnym znaczeniu, aluzji, po prostu uprościć język.  

2. Stałość 

Dzieci z FASD bezpiecznie się czują w stałym niezmiennym środowisku. Każda zmiana to dla 

nich wyzwanie. Dzieje się tak dlatego, że mają trudności z zastosowaniem zdobytej wiedzy w nowej 

sytuacji i uogólnianiem informacji. Dlatego funkcjonują najlepiej w środowisku, w którym wprowadza 

się mało zmian.  

Opiekunowie nie powinni zaskakiwać nowymi pomysłami, rosnącymi wymaganiami, czy odwoływać 

się do umiejętności, które podopieczny „powinien mieć”.  

 

 Przystosowane otoczenie 

Dzieci z FASD mogą czuć się zagubione nie tylko w nowych sytuacjach społecznych, lecz także 

np. w nowym mieszkaniu, wyremontowanym własnym pokoju. W szkole należy zadbać o to, żeby na 

każdej lekcji dziecko siedziało w tej samej ławce i z tym samym kolegą. W ten sposób czas 

wykorzystywany przez dziecko na adaptację do nowej sytuacji może być wykorzystany w celach 

związanych z uczeniem się.  

 

Ograniczenie ilości bodźców 

Duża ilość bodźców nie wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi – dziecko z FAS nie 

jest w stanie koncentrować się na kilku rzeczach równocześnie. 

Wchodząc do przedszkola czy młodszych klas szkolnych – na ścianach nie ma wolnego miejsca (wiszą 

obrazki, dekoracje, rysunki dzieci). Dziecko z FAS jest przytłoczone nadmiarem bodźców i nie potrafi 



spokojnie usiedzieć w miejscu. Swoim zachowaniem odpowiada na bodźce, jakich dorosły mu 

dostarcza. To jest naturalna reakcja dziecka, ono nie robi niczego na złość. 

W klasie szkolnej powinna wisieć tylko ta tablica, z której dzieci na danej lekcji mają się uczyć. 

Pozostałe powinny być zdjęte. Dziecko z FAS gubi się w natłoku informacji. 

W pokoju dziecka powinna być ograniczona ilość bodźców (zabawek, ozdób, zbędnych 

przedmiotów). Meble powinny być jednokolorowe, zamykane szafy, a kolor ścian stonowany 

(pastelowy). 

 

3. Powtarzanie 

 

W związku z uszkodzeniem hipokampa, dzieci z FASD charakteryzują się tzw. krótką pamięcią, 

zapominają o rzeczach, które chcą zapamiętać, jak również o informacjach, które zostały wyuczone i 

nie były używane przez jakiś czas. Jeśli informacja ma pozostać na dłużej, musi być powtórnie uczona 

i regularnie powtarzana. Konieczność powtarzania nie wynika z deficytów intelektualnych, ale 

zaburzeń pamięci i koncentracji uwagi. 

Aby jakaś czynność/umiejętność stała się nawykiem potrzeba bardzo wielu powtórzeń. To 

ogromne wyzwanie dla cierpliwości osoby pomagającej. Jeśli jednak chcemy pomagać dziecku, to nie 

możemy rezygnować. Przerwy w ćwiczeniach przekreślają dotychczasowy poziom opanowania 

umiejętności. 

 

4. Rutyna 

Rutyną nazywamy regularne czynności, które są powtarzane każdego dnia. Będą one łatwiejsze 

do przyswojenia przez dziecko z FASD. 

Stały i uporządkowany rozkład dnia  (rutyna dotycząca każdego działania -posiłki, korzystanie z 

łazienki, nauka,  obowiązki domowe, zainteresowania itp.) zmniejsza frustrację, redukuje zachowania 

nieodpowiedzialne i zagrażające. Dzieci z FAS wiedzą wtedy czego się spodziewać, co zmniejsza w 

nich poziom lęku, ułatwiając uczenie się (a także codzienne życie i funkcjonowanie). 

 

5. Prostota czyli krótko i zwięźle 

W rozmowie z dzieckiem z FAS należy pamiętać, że ma ono problemy z zapamiętywaniem, ze 

zrozumieniem wypowiedzi wieloczłonowej, koncentracją uwagi, z nadpobudliwością psychoruchową. 

Powinniśmy zatem zaoszczędzić im długich „kazań”. Dzieci z FASD łatwo ulegają przeciążeniom, co 

prowadzi je do „wyłączenia” – sytuacji, w której nie przyswajają już więcej informacji. A zatem 

prostota stanowi podstawę efektywnego uczenia się i komunikacji. 

Mówmy wolno, dajmy czas na zastanowienie się. Sprawdźmy czy dziecko rozumie, co się do 

niego mówi. Czasami by nas zrozumiało potrzebne jest naprowadzenie, pytania pomocnicze. 

 

6. Szczegółowość 

Mówmy  im krok po kroku, co robić, rozwijając w nich właściwe nawyki (np. podczas 

porządkowania pokoju). Musimy pamiętać, że dzieci z FASD mają trudność ze zrozumieniem pojęć 

abstrakcyjnych, uogólnianiem, nie są w stanie też zapamiętać dłuższych poleceń. Zamiast mówiąc 

„posprzątaj pokój”, możemy rozbić  to ogólne polecenie na kilka drobniejszych np. „ pościel łóżko”, 

„poukładaj książki na półce” itp. Z czasem możemy przejść do schematu rysunkowego. 



7. Zasady 

Zasady są „spoiwem”, które sprawia, że świat wokół dziecka z FASD zaczyna nabierać sensu. 

Dziecko z FASD może osiągnąć sukces tylko wtedy, gdy  świat wokół niego jest uporządkowany, a 

zasady są trwałe. Należy być konsekwentnym w przestrzeganiu ustalonych zasad.  

8. Nadzór 

Z powodu trudności w rozwoju poznawczym (myślenie, pamięć) dzieci z FASD mogą 

zachowywać się naiwnie i nie przewidywać konsekwencji swoich zachowań. Wymagają codziennego, 

nieustannego nadzoru i uwagi, jak małe dzieci. Nie powinniśmy odwoływać się do metrykalnego 

wieku dziecka. W tego typu dysfunkcji nie musi  on oznaczać poziomu faktycznego rozwoju. 

Nadzór i kontrola nie ma nic wspólnego z wyręczaniem dziecka w codziennych obowiązkach. 

Należy zachęcać je do samodzielności. Również ze względu na agresywne, nieprzewidywalne 

zachowania, dzieci te wymagają stałego nadzoru. 

 

Odpowiednio wczesna diagnoza i prawidłowo dobrana terapia mogą pomóc dziecku z FASD odnaleźć 

się w codziennym życiu. Warto więc skorzystać z różnych metod terapeutycznych, które wspierają 

rozwój dziecka np.: 

-terapia SI (integracji sensorycznej) 

-terapia słuchowa Johansena lub Tomatisa 

- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 

- metoda dobrego startu 

-metoda NDT- Bobath 

- metoda Domana 

- integracja bilateralna 

               -  kinezjologia edukacyjna 

- metoda Knillów 

- metody relaksacyjne 

- metoda Sally Goddard-Blythe (integracji odruchów) 

- terapia ustno-twarzowa (wspierająca pracę logopedyczną) 

- dogoterapia 

 

Zaburzenie przywiązania u dzieci z FASD 

 

Dzieci z FASD ze względu na swoją historię rodzinną lub ograniczenia wynikające z zaburzenia, 

bardzo często mają pozabezpieczne wzorce przywiązania, które rzutują na relacje z innymi ludźmi, a 

więc także na relacje z osobą pomagającą. 

Niektóre objawy zaburzenia więzi, które mogą współwystępować z FASD: 

 Manipulowanie otoczeniem,  

 Bezkrytyczna czułość w stosunku do obcych, ale brak czułości w stosunku do rodziców 

(stałych opiekunów) 

 Problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy są zezłoszczone 

lub kłamią 

 Brak zasad moralnych, wartości i wiary duchowej niezależnie od środowiska wychowawczego 



 Brak empatii, brak rozwiniętego sumienia, egoizm 

 Niszczenie własności lub siebie samego 

 Posiadanie niewielu lub na niedługi okres przyjaciół, problemy z nawiązaniem bliższych 

relacji. 

 

Reakcje dzieci z FASD w bliskich relacjach są nieprzewidywalne, nie odpowiadają naszym 

oczekiwaniom. Dorosły powinien być przygotowany na diametralnie różne zachowania dziecka, 

nieadekwatne do tych, które były przed chwilą. W jednym momencie będzie nas ono zapewniało o 

swojej miłości, a w następnym zachowywało się tak, jakby nas nienawidziło. To bardzo trudne dla 

dorosłego, który przebywa z dzieckiem. Łatwo wtedy zareagować w taki sposób, który pogłębi jeszcze 

jego problemy z przywiązaniem. 

Dorosły powinien ciągle pamiętać, że zachowania dziecka są efektem zaburzonego 

przywiązania, nie są więc sposobem lekceważenia dorosłego. Są odtwarzaniem „matrycy” relacji z 

matką w pierwszym okresie życia. 

 

Jak pomóc dziecku z  FASD? 

1. Rozumieć symptomy (rozumieć co się dzieje z dzieckiem), nie traktować ich jako cech charakteru 

lub osobowości dziecka 

2. Być „kontenerem” emocji dziecka. Dziecko, które doświadczyło odrzucenia nie miało szansy 

konfrontować się ze stabilnym, zrównoważonym, rozumiejącym opiekunem. Nawykowo reaguje 

złością lub prowokuje opiekunów do negatywnych zachowań. Opiekun musi znaleźć w sobie dużo 

zasobów cierpliwości i spokoju, by móc „wchłonąć w siebie” wszelkie negatywne emocje dziecka i nie 

oddać tym samym. 

3. Nie dać się sprowokować, obierać strategie przeciwne do prowokacji 

4. Być przygotowanym na trudne sytuacje. Pomoc dziecku odrzuconemu powinna być przemyślana i 

konsekwentna. Dzieci takie częściej i bardziej intensywnie niż inne „sprawdzają” swoich opiekunów i 

potrzebują bardzo mocnych, wyraźnych granic, by mogły bezpiecznie w nich wzrastać i leczyć swoje 

emocjonalne zranienia. 

 

Podstawą sukcesu jest konsekwencja, cierpliwość, nie uwikłanie się w proces manipulowania 

naszymi emocjami przez dziecko. 

 


