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Legenda: 

KATEGORIE ZACHOWAŃ: 

1. Ataki złości 

2. Autoagresja 

3. Zachowania agresywne czynne 

4. Zachowania agresywne słowne 

5. Zachowania autostymulacyjne 

6. Inne zachowania zakłócające 

7. Zachowania destrukcyjne 

8. Odmowa wykonania poleceń 

9. Niepoprawne okazywanie emocji i uczuć 

10. Kontakt wzrokowy 

11. Problem z jedzeniem 

12. Lęk i niepokój  

13. Zachowania stereotypowe 
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