
AUTYZM? ZDARZA SIĘ….. DRODZY RODZICE, NAUCZYCIELE, PRZYJACIELE 

OSÓB Z AUTYZMEM, Z ZESPOŁEM ASPERGERA :) 

 

Zawsze  na początku kwietnia spotykaliśmy się, aby się wzmacniać, wspierać i …. „oswoić to co 

nieznane”. Dziś pomyślałam o cyklu artykułów dotyczących nas i naszych dzieci. 

 

Temat 1: TWOJE DZIECKO MOŻE DOŚWIADCZAĆ TRUDNOŚCI W NAWIĄZYWANIU 

WŁAŚCIWEGO KONTAKTU WZROKOWEGO, ROZUMIENIU I ADEKWATNYM 

UŻYWANIU MIMIKI TWARZY, GESTYKULACJI, POSTAWY CIAŁA, KTÓRE SŁUŻĄ 

PRAWIDŁOWYM RELACJOM Z INNYMI…. 

 

Co robić? Jak sobie z tym poradzić? 

 

• Za każdym razem, kiedy zwracasz się do dziecka, przywołuj kontakt wzrokowy: „ Imię 

dziecka + Popatrz na mnie!” 

• Zwracaj dziecku uwagę, że  ma patrzeć na Ciebie, gdy o coś prosi, coś potrzebuje, 

• Jeśli dziecko wymusza na Tobie kontakt wzrokowy, np. dotyka  Twojej twarzy, przekręca 

Twoją głowę ucz je, że może zawołać „Mamo/Tato/Babciu/ Dziadku/po imieniu do kolegi 

lub koleżanki”, a gdy zwraca się do kogoś spoza rodziny „Proszę Pani/Pana”, 

• Wszyscy, którzy mają kontakt z dzieckiem powinni przestrzegać tych zaleceń, 

• Stopniowo tłumaczmy też dziecku, że w trakcie rozmowy nie należy stale patrzeć na drugą 

osobę, 

• Oglądajcie wspólnie z dzieckiem mimikę i gestykulację postaci z oglądanych bajek, 

czytanych książek, omawiajcie co ona oznacza. Rozpocznijcie od podstawowych emocji 

takich jak radość, smutek, złość, strach, 

• Analizujcie z dzieckiem coraz bardziej subtelne stany emocjonalne osób…. 

• Uczcie dzieci zachowywania właściwego dystansu fizycznego podczas rozmowy-często 

stoją one zbyt blisko lub zbyt daleko rozmówcy, 

• Mimikę, gestykulację, postawę ciała warto ćwiczyć przed lustrem, 

• Podczas ćwiczeń zwracajcie uwagę na żarty, skecze itp. 

 

POWODZENIA :-).  

 

W kolejnym odcinku – TWOJE DZIECKO MOŻE MIEĆ ZNACZNE TRUDNOŚCI W 

TWORZENIU ADEKWATNYCH DLA JEGO WIEKU RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI 

OPARTYCH NA WSPÓLNEJ ZABAWIE, ZAINTERESOWANIACH,  ODCZUCIACH…. 
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