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METODY PRACY Z DZIECKIEM 

ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Ewa Kowalewska

Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu –



ASD POZNAJ ASA

 Autyzm to grupa dziecięcych zaburzeń ogólnorozwojowych 

podobnych do siebie pod względem objawów emocjonalno-

społecznych, poznawczych i behawioralnych dających się 

uszeregować począwszy od tych, w których objawy są 

najsilniejsze do tych, w których są najlżejsze...” 



 E. Pisula ( 2010 )



UMYSŁ PRZETWARZA INFORMACJE W INNY/ATYPOWY  

SPOSÓB 



SPECYFFIKA PROCESÓW 

POZNAWCZYCH

 opóźniona percepcja, 

 spostrzeganie i myślenie fragmentaryczne,

 specyficzne tworzenie pojęć - myślenie 
obrazowe, problemy z pojęciami 
abstrakcyjnymi,

 deficyt teorii umysłu.



OPÓŹNIENIE PERCEPCJI



FRAGMENTARYCZNOŚĆ 

I NADSELEKTYWNOŚĆ SPOSTRZERZEŃ. 

od fragmentu do całości

niepowiązane fragmenty



DOMINACJA PERCEPCJI

MYŚLENIE SZCZEGÓŁAMI



CZYTANIE W UMYSŁACH 

I ŚLEPOTA NA STANY UMYSŁU

Osoby z zaburzeniem autystycznym 

nie są tak jak my automatycznie 

zaprogramowane na myślenie 

o stanach mentalnych innych osób.



Trudności:

 z rozpoznawaniem własnych i cudzych stanów 
emocjonalnych,

 z przewidywaniem i rozumieniem własnych zachowań 
i ich konsekwencji,

 z rozpoznawaniem przyczyn emocji i zachowań innych 
ludzi,

 z rozpoznawaniem intencji innych,

 z przewidywaniem zachowania innych,

 w porozumiewaniu się, prowadzeniu dialogu,

 w  dostosowaniu własnego zachowania do sytuacji,

Brak empatii.



Jednotorowy umysł

 Brak elastyczności w myśleniu i rozwiązywaniu 

problemów (co innego mógłbym zrobić?)

 Brak uczenia się na błędach (nie wiadomo, co 

innego można było zrobić)

 Brak umiejętności tworzenia alternatywnych strategii 

działania

 Sztywność zwiększa się wraz ze wzrostem lęku

 Wszystko albo nic – lęk przed popełnieniem błędu, 

chęć kontroli otoczenia



PROCESY WYKONAWCZE I EMOCJE   

 Deficyty uwagi (przerzutność, koncentracja, rozproszenie )

 Słaba zdolność organizowania i planowania

 Zarządzanie czasem 

 Doprowadzanie czynności do końca

 Hiperpoprawność – niska tolerancja porażek

 Impulsywność i slaba kontrola i regulacja emocji, 
wrażliwość emocjonalna

 Motywacja niekoniecznie nastawiona na zadowalanie 
innych

 Nietypowe sposoby rozładowania napięcia



TRUDNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

EDUKACYJNE

 Trudności w :

 rozumieniu związków frazeologicznych ( przenośni, metafor itp. )

 mowie narracyjnej ( dokonywanie charakterystyki, opisu )

 tw odpowiadaniu na pytania ogólne - Opisz, scharakteryzuj itp.

 gubi się, jest przytłoczony nadmiarem poleceń , instrukcji słownych

 myślenie obrazowe – obraz wart jest tysiąca słów

 szczególne uzdolnienia w pewnych dziedzinach, a w innych słabsze ( 
matematyka-w-f )

 dobra pamięć w niektórych dziedzinach ( np. mechaniczna )

 słabe przetwarzanie informacji o charakterze 
społecznym/emocjonalnym ( uczucia , motywy  bohaterów )



TRUDNOŚCI W FUNKCJONOWANIU 

SPOŁECZNYM



 Komunikacja, np.:

 pedantyczny, sztywny sposób mówienia,( zakłócenia 
prozodii )

 słaba umiejętność komunikacji niewerbalnej,

 często brak współgrania  w rozmowie, dialogu 
(nieprawidłowe odczytywanie intencji rozmówcy, treści 
rozmowy, przenośni, sarkazmu, intensywne wgłębianie 
się w niektóre zagadnienia, itp.)

 słabe monitorowanie uwagi partnera dialogu



Aleksytymia – ograniczone słownictwo do opisu 

różnych poziomów doświadczeń emocjonalnych

Jak się czułeś?

Nie wiem.

Nie wiem jak umysłowo złapać 

niematerialne negatywne emocje 

kłębiące się w moim umyśle, 

zidentyfikować je i nazwać w 

odpowiedni sposób, a potem 

zakomunikować te uczucia przy pomocy 

mowy tak, abyś je zrozumiał. 



NAUKA W SZKOLE – GRA BEZ 

ZNAJOMOŚCI ZASAD…

wyzwanie dla ucznia

i dla nauczyciela. 



INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Rozpoznanie specyficznych potrzeb i możliwości 
ucznia – wnikliwa diagnoza

Opracowanie indywidualnego  programu 
nauczania dla danego dziecka, który uwzględni:

 elastyczne dostosowanie form, metod pracy

 dostosowanie materiałów edukacyjnych do 
potrzeb i zainteresowań dziecka.

 naukę funkcjonalnych umiejętności -
dostosowanie podstawy programowej 



ZŁOTY STANDARD – AUTYSTYCZNA GWIAZDA 

PYTAŃ

Gdzie?

Co ?

Czy 

dobrze to 

robię?

Jak?

Z kim?

Co będzie potem ?



STAŁOŚĆ 
I PRZEWIDYWALNOŚĆ

 plany dnia w szkole, konkretnej lekcji 
czy zajęć na poziomie zrozumiałym 
dla dziecka

 pomoc w orientacji w przestrzeni 
szkolnej

 uprzedzanie o zmianach

 określanie czasu trwania aktywności

 przygotowanie dodatkowych zadań 
lub innego zajęcia w sytuacji, gdy 
autystyczny uczeń skończy pracę 
wcześniej niż jego koledzy z klasy





NIEJASNOŚĆ OTOCZENIA POWODUJE 

DEZORIENTACJĘ I ZAGUBIENIE 

Dzieci z autyzmem potrzebują porządku i organizacji



STRUKTURALIZACJA OTOCZENIA 



KOMFORT SENSORYCZNY 

 nadwrażliwość – co mu 
przeszkadza?

 odpowiednie miejsce w klasie

 azyl - wydzielenie miejsca, w którym 
uczeń z autyzmem mógłby się 
zrelaksować i wyciszyć

 apele, pracownie, przerwy, itp. 



OBRAZ JEST WART TYSIĄCA SŁÓW –

WIZUALNY PRZEKAZ INFORMACJI

plany w postaci wizualnej zrozumiałej dla danego 
ucznia

ilustracjie, zdjęcia, diagramy, wykresy obrazujące i 

porządkujące wiedzę, przekazywane treści, zawarte w 

podręcznikach

przekaz wspomagany - wspieranie poleceń ustnych 

przedstawieniem ich w sposób wizualny, zależnie od 

poziomu rozumienia ucznia - pokazanie piktogramu, 

zdjęcia,  napisu, tekstu, zapisanie polecenia na kartce, 

itp..;



KONTOLOWANA KOMUNIKACJA

 zwracanie uwagi, czy polecenie kierowane do całej klasy zostało odebrane 

przez ucznia czy należy je powtórzyć mu indywidualnie

 „nie zalewanie potokiem słów” - przekazywanie najistotniejszych informacji

 robienie przerw między zdaniami, tak by dziecko miało czas na przetworzenie 

informacji; po zadaniu pytania, polecenia danie czasu dziecku na 

zareagowanie

 unikanie sarkazmu i aluzji, wyjaśnianie metafor,

 formułowanie poleceń wprost (unikanie pytania dziecko o zgodę, gdy tak 

naprawdę musi wykonać zadanie, czy polecenie),

 zadawanie pytań „zamkniętych” i z podanymi możliwościami do wyboru np.: 
zamiast: „Co chcesz teraz robić?” to: „Chcesz teraz czytać, czy pisać?”,

 uważanie na głośność mówienia, zwłaszcza przy dzieciach z nadwrażliwością 

słuchową;



DĄŻENIE DO SAMODZIELNEJ PRACY 

przedstawienie zadania w sposób jak najbardziej jasny dla dziecka, 
podzielenie go na mniejsze etapy,

zmniejszenie trudności zadania lub jego skrócenie,

wykonywanie poszczególnych zadań  i aktywności 

(szczególnie złożonych) wg. planu 

jasno określony koniec zadania;



WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ 

WARTOŚCI I MOTYWACJI W PROCESIE 

UCZENIA SIĘ 

 stwarzanie sytuacji, w których uczeń miałby poczcie sukcesu, 
wykorzystanie specjalnych umiejętności ucznia i jego 
zainteresowań do podniesienia jego statusu w klasie

 wykorzystywanie zainteresowań dziecka i ulubionych form pracy 
w uczeniu go nowych umiejętności

 pochwały i oceny nie zawsze są motywujące dla ucznia  z ASD –
opracowanie systemu nagród szczególnie w sytuacjach gdy 
zadania są dla niego trudne/nudne, itp..

 pozwolenie uczniowi na stosowanie własnych metod do 
rozwiązywania zadań (poproszenie go o ich pokazanie lub 
wytłumaczenie);



• Przeprowadź w klasie odpowiednie 

zajęcia, aby uczeń z ASD nie był kosmitą.

• oni nie byli…..

• spełniali kryteria ASD

A. Einstein
I.Newton

W.A.Mozart

B.Gates
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