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

OSÓB Z AUTYZMEM, Z ZESPOŁEM ASPERGERA :) 

 

Dziś: 

Temat 3: TWOJE DZIECKO MOŻE  NIE UMIEĆ ODWZAJEMNIAĆ ODCZUĆ INNYCH 

LUDZI. MOŻE REAGOWAĆ NIEWŁAŚCIWIE, GDY INNI PRZEŻYWAJĄ RADOŚĆ, 

SMUTEK, STRACH, ZŁOŚĆ; ZWYKLE SŁABO ROZUMIE KONTEKSTY I NIUANSE 

POSZCZEGÓLNYCH SYTUACJI….. NIE WIE JAK ZAREAGOWAĆ CZY POSTĄPIĆ…..  

 

Co robić? Jak sobie z tym poradzić? 

NIGDY NIE KARZ DZIECKA ZA TO, ŻE NIE WIE JAK SIĘ ZACHOWAĆ!!!!! ZAMIAST 

TEGO TŁUMACZ, TRENUJ Z NIM WŁAŚCIWE ZACHOWANIE W SYTUACJACH 

SPOŁECZNYCH. 

• od małego ucz dziecko rozpoznawania i nazywania poszczególnych emocji, 

• nazywaj emocje postaci na obrazkach, bohaterów czytanych książek, oglądanych  bajek i 

filmów; zachęcaj dziecko do ich rozpoznawania i nazywania, 

• analizuj z dzieckiem wyraz twarzy, układ rąk, ciała, które mogą być podpowiedzią jakie 

emocje przeżywa dana osoba;dopytuj dziecko skąd wie, np. „że chłopiec się boi”, po czym 

to poznaje?, 

• nazywaj własne emocje, zarówno te miłe jak i nieprzyjemne, trudne, a także to, co, Twoim 

zdaniem, przeżywa dziecko, 

• zacznij pracę nad podstawowymi emocjami:złość, smutek, radość, strach, 

• poszukuj w książkach, gazetach wyrazy twarzy ukazujące różne natężenie emocji, 

• tłumacz dziecku, co spowodowało,że tak się czujesz, dlaczego w danej sytuacji może ono 

odczuwać smutek, szczęście itp., 

• jeśli Twoje dziecko niewłaściwie  lub nieadekwatnie wyraża swoje emocje zaproponuj 

sposoby bardziej adekwatne i ćwicz je, 

• możecie ćwiczyć mimikę, gesty i postawę ciała przed lustrem,tworzyć scenki autorskie, 

małe przedstawienia, 

• układajcie proste historyjki społeczne, poprzez które, dziecko zyska skrypt (sposób) 

właściwego zachowania, będzie wiedziało co zrobić i jak się zachować w danej sytuacji, 

• stwórzcie KODEKS ZŁOŚCI, czyli zbiór sposobów na adekwatne i aprobowane społecznie 

sposoby wyrażania złości, 

• ucząc dziecko radzenia sobie z emocjami ucz też technik relaksacji, np. głębokich 

oddechów, odliczania od 10 w dół, rozluźniania mięśni itp. 

 

KORZYSTAJ Z DOSTĘPNYCH GIER I POMOCY EDUKACYJNYCH POMOCNYCH W 

PRACY NAD EMOCJAMI 

WSPIERAJ SWOJE DZIECKO W TYM ZAKRESIE CAŁY CZAS!!!!! 

 

POWODZENIA :- 

W kolejnym odcinku – TWOJE DZIECKO MOŻE  IZOLOWAĆ SIĘ OD OTOCZENIA, 

PREFEROWAĆ SAMOTNE SPĘDZANIE CZASU… 

 

Opracowanie Anna Kosecka – psycholog kliniczny, PPP nr 2 w Gdyni  

 
na podstawie „Mini poradnik dla rodzica i nauczyciela Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole i 

w domu” J. Chromik – Kovacs, I. Banaszczyk Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością 

Psychoruchową i i Ich Rodzinom „Pomost” Gdańsk 2012r  
 

 


