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OTROCI Z AVTIZMOM                                                  

so otroci kot vsi drugi – spijo, jedo, se igrajo, učijo, veselijo … Imajo določene skupne 

značilnosti, vendar se med seboj tudi zelo razlikujejo. Vsak otrok z avtizmom ima poleg 

avtizma še druge značilnosti. Na nekaterih področjih so zelo uspešni, na drugih pa imajo 

težave in včasih potrebujejo razumevanje drugih in tudi pomoč. Najpomembnejše je, da si 

med seboj pomagamo in smo prijatelji. 

 

Nekatere značilnosti otrok z avtizmom  

                                                                 

 

 

            

    

 

                                                                                                                                    

                      

 

        

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Včasih se neprimerno smejejo, jezijo 

ali razburijo, ker drugače izražajo 

svoja čustva. Lahko imajo več težav, 

da bi razumeli čustva drugih.   

Včasih ne marajo, da jih nekdo objame ali 

se jih dotakne, drugič pa se lahko 

premočno stiskajo in se obešajo na druge.                                                                                           

Lahko imajo težave razumeti, kaj je 

nevarno, in predvidevati, kaj se bo 

zgodilo. 

Med pogovorom lahko gledajo vstran,     

manj pogosto gledajo druge v oči. Lahko pa 

v nekoga tudi strmijo. Včasih imajo velike 

težave, da bi razumeli, kaj jim želimo 

povedati s pogledom. 

Težje povedo, kaj želijo in česa ne 

želijo. Lahko tudi drugače razumejo, kaj 

jim želijo drugi povedati. 

Gradivo je bilo pripravljeno ob predavanju in delavnici »Kako povedati …« za dan odprtih vrat IC 
Pika, ki je bil 4. oktobra 2017. Na delavnici smo uprizorili dve nalogi, s katerima lahko otrokom 
prikažemo, kakšne posebnosti imajo otroci z avtizmom pri sporočanju in sporazumevanju. 
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Včasih imajo vsega preveč in želijo biti sami, 
čeprav imajo druge radi.  

Takrat želijo le mir in tišino. Lahko jih motijo 
zvoki, svetloba, vonji … 

Nekateri zelo radi vrtijo predmete ali se z 

igračami igrajo na nenavaden način. Pogosto 

zbirajo nenavadne stvari in se igrajo z njimi: 

to so lahko deli strojev, vijaki, baterije, škatle 

… Te stvari jih lahko tako prevzamejo, da se 

od njih težko ločijo. 

     Včasih imajo odpor do sprememb in želijo, 
da bi bilo vse enako – na primer iti po isti poti 

ali nekaj narediti v enakem zaporedju, imeti 
enako število koščkov na krožniku ali enako 

zložene potrebščine na klopi. Spremembe jih 
lahko tudi zelo vznemirijo.                                                          

. 

Gradivo je namenjeno učiteljem, vzgojiteljem, staršem …, ki želijo otrokom pojasniti, kaj je 
avtizem, in jih ozaveščati o posebnih potrebah in razumevanju drugačnosti. Opisi so iztočnice za 
pogovor, ki ga prilagodimo razvojni ravni otrok, njihovemu zanimanju in drugim okoliščinam. 
Priporočamo, da vodite pogovor in odgovorite na vprašanja otrok.   
Pomembno: kadar je v skupini/razredu otrok z avtizmom, lahko njegovo diagnozo povemo le z 
vnaprejšnjim pisnim soglasjem staršev. O tem se s starši pogovorite vnaprej in pojasnite namen 
takšnega pogovora. 

Mnogi so v nekaterih stvareh dobri, celo 
odlični, spretni, nadarjeni. To so lahko: 

glasba, matematika, sestavljanje 
sestavljank, risanje … 

Lahko rečejo, kaj takega, kar druge 

prizadene ali užali. Najpogosteje to ni 

namerno in se tega ne zavedajo, ker stvari 

razumejo drugače. 
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