
Wysoko wrażliwe dziecko – kim jest?  

 

Wysoko wrażliwe dzieci są w naszej populacji od zawsze. 

Wcześniej mówiono o nich, że są nieśmiałe, że to introwertycy, 

dzieci bojaźliwe lub tzw. „wolno rozgrzewające się”. Dzięki 

licznym badaniom wykonanym przez zespół naukowców pod 

skrzydłami Elaine Aron (również osoby wysoko wrażliwej) wiemy, 

że to nie do końca prawda. Wśród wysoko wrażliwych osób 70% 

to introwertycy, ale pozostałe 30% to ekstrawertycy. Kim więc 

jest dziecko wysoko wrażliwe?  

Co to znaczy, że dziecko ma wysoką wrażliwość 

emocjonalną? 

• Szybko płacze, gdy ktoś zrani jego uczucia. 

• Martwi się bardziej niż jego rówieśnicy. 

• Cieszy i jest radosne „całym sobą”. 

• Zastanawia się, zanim coś zrobi. Często jest zamyślone i obserwuje otoczenie, co 

błędnie jest interpretowane jako nieśmiałość czy strach. 

• Bywa wyjątkowo życzliwe i sumienne. 

• Bardzo martwi się niesprawiedliwością, okrucieństwem czy brakiem 

odpowiedzialności.  

 

Termin wysoka wrażliwość został wprowadzony przez profesor Elaine Aron. Jak pisze 

autorka, „nie odkryłam żadnej nowej cechy, a jedynie nadałam istniejącej właściwą nazwę”.  

 

Wysoka wrażliwość to cecha dziedziczna (wysoko wrażliwe dzieci zwykle mają wysoko 

wrażliwych rodziców), która niezależnie od płci występuje u 15-20% dzieci. Jest ona 

widoczna już w niemowlęctwie. Wysoko wrażliwe niemowlęta podskakują, gdy muzyka 

głośno gra, płaczą, gdy światło razi je w oczy, raczej chcą jeść tylko wybrane potrawy, 



odłożone na chwilę do łóżeczka zaczynają płakać. Mówi się, że najlepiej się czują u opiekuna 

na rękach. Starsze dzieci cechuje wysoka wrażliwość emocjonalna.  

 

Cechy dzieci wysoko wrażliwych 

Wysoka wrażliwość, która dotyczy również dorosłych ludzi, obejmuje 4 cechy. Aby mówić o 

wysokiej wrażliwości, wszystkie powinny być obecne u dziecka.  

 

1. Głębokie przetwarzanie – dziecko jest bardziej świadome tego, co się dzieje, zarówno 

wewnątrz jego ciała, jaki na zewnątrz (w otoczeniu). Głębokie przetwarzanie może mieć 

charakter nie do końca świadomy.  

Cechy świadczące o głębokim przetwarzaniu:  

• powolne i stopniowe przyzwyczajanie się do nowych sytuacji i rzeczy z uwagi na 

silną potrzebę obejrzenia, obserwowania i podjęcia decyzji, czy włączyć się do 

działania czy też nie; 

• trudności z podejmowaniem decyzji wynikające z potrzeby zebrania wielu 

szczegółów i rozważenia za i przeciw; 

• raczej wolne przyswajanie nowych osób, rzeczy czy sytuacji np. w szkole; 

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

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

dorośli. 

 

2. Łatwość ulegania przestymulowaniu – dotyczy to poczucia przeciążenia układu 

nerwowego z uwagi na wymienione wcześniej głębokie przetwarzanie. Wynika to z faktu, że 

dzieci wysoko wrażliwe są bardziej czułe niż rówieśnicy na docierające bodźce czy to 



fizyczne, czy to społeczne. Te dzieci po prostu myślą intensywniej niż rówieśnicy, a także 

zauważają wiele przeszkadzających im rzeczy, na które inni w ogólnie nie zwracają uwagi 

np.:  

• hałas, 

• faktura ubrania, 

• kamyk w bucie, 

• wilgotne ubranie, 

• drapanie metki, 

• szwy w ubraniach, nawet w skarpetkach, 

• przyprawy (nie tylko orientalne) oraz zapachy. 

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 przestymulowania, 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.  

 

3. Reaktywność emocjonalna połączona z empatią – oznacza, że te dzieci dużo częściej niż 

rówieśnicy silnie reagują emocjonalne zarówno na doświadczenia pozytywne, jak i 

negatywne. Ponieważ wszystko odczuwają głębiej, to dużo łatwiej wybuchają 

intensywnym płaczem czy cieszą się całym ciałem. Np. silnie reagują, gdy popełnią błąd i 

nieważne, czy jest on duży czy mały. Empatia oznacza wrażliwość na przeżycia i emocje 

innych ludzi. Te dzieci po prostu wiedzą, co czują i co myślą inni. Empatia w połączeniu z 

silnymi emocjami oznacza współczucie. Zauważają cierpienie i stres innych – rodziców, 

rówieśników oraz zwierząt. To dlatego przeraża je okrucieństwo czy niesprawiedliwość.  

 

4. Wyczulenie na subtelne bodźce – oznacza wrażliwość na nawet bardzo ciche dźwięki, 

ledwo wyczuwalne zapachy, nowe smaki itp. Ale są również takie dzieci, u których bardziej 

rozwinięte są nie narządy zmysłu, a wyższy poziom myślenia i odczuwania. To dlatego 

mocno reagują na najmniejszą oznakę naruszenia ich integralności i autonomii czy brak 

akceptacji. Od razu wyczuwają przyjazny bądź nieprzyjazny ton głosu, mimikę, gesty u 

rodzica, rówieśnika czy nauczyciela. Wyczulenie na bodźce skutkuje tym, że dziecko usłyszy  

śpiew ptaka, odgłos jadącego w oddali samochodu. Dostrzeże znacznie więcej niż inni, co 

przedstawia określone dzieło sztuki, wyczyta więcej z lirycznego wiersza.  

 

Dzieci wysoko wrażliwe potrafią uważnie myśleć, głęboko odczuwać i zwracać uwagę nawet 

na drobne niuanse rzeczywistości, co pozwala im widzieć świat w szerszej perspektywie. 

Wspomniana już Elaine Aron mówi, że “wychowanie wysoko wrażliwego dziecka to 

wspaniały podarunek dla świata”, choć dbanie o to, by te dzieci się dobrze rozwijały, jest nie 

lada wyzwaniem dla rodziców. Z drugiej strony dla tych dzieci niezwykle ważne jest 

środowisko, w którym przyjdzie im żyć i mieszkać. Okazuje się, że niesprzyjające im 



otoczenie, wystawianie na zbyt duży stres, krytykę czy stanowcze egzekwowanie 

konsekwencji, może spowodować, że dziecko wróci do zachowań i problemów typowych dla 

młodszego wieku. Kiedy wysoko wrażliwe dziecko dobrze czuje się w rodzinie, może 

zachowywać się bardziej dojrzale niż jego rówieśnicy. „Jeśli pragnie się mieć wyjątkowe 

dziecko, trzeba się na to wyjątkowo przygotować”.  
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