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Tychy, w kwietniu 2020 r. 

http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/skuteczne-strategie-postepowania-z-ludzmi-dotknietymi-lagodna-forma-autyzmu/


„Dzieci dotknięte zespołem Aspergera tak łatwo zniechęcają się pod wpływem działania stresorów 

środowiskowych i wykazują tak głębokie upośledzenie zdolności do tworzenia więzi międzyludzkich, 

że nie dziwi stwierdzenie, iż sprawiają wrażenie osób „delikatnych, podatnych na zranienie i żałośnie 

dziecinnych” (Wing, 1981, s. 117). Everard (1976) napisał, że gdy porówna się tych chłopców 

i dziewczęta z ich zdrowymi rówieśnikami, „rzuca się w oczy, jak bardzo są oni różni – ma się 

świadomość olbrzymiego wysiłku, jaki będą musieli podjąć, by móc żyć w świecie, w którym dla nikogo 

nie czyni się wyjątków – w świecie, do którego wymagań mają się dostosować”. 

 

 

I Skuteczne strategie postępowania z ludźmi dotkniętymi 

łagodną formą autyzmu/ASD 
 

1. Kiedy tylko jest to możliwe, porozumiewaj się za pomocą dosłownego języka. 

Osoby autystyczne często dosłownie interpretują język. Staraj się komunikować z nimi w sposób 

dosłowny, gdy tylko jest to możliwe. Zanim wydasz im polecenie, zapytaj sam siebie, jak mogłoby ono 

zostać zinterpretowane dosłownie. Nie używaj także wyrażeń slangowych czy potocznych, gdy z nimi 

rozmawiasz. Na przykład, na stwierdzenie „Wyglądasz jakby uleciało z ciebie powietrze”, mogą 

zareagować mówiąc „Przecież nie jestem oponą, żeby mogło ulatywać ze mnie powietrze”. 

 

2. Zawczasu przygotuj osobę dotkniętą autyzmem na zmiany w codziennym rozkładzie zajęć. 

Osoby autystyczne mają często trudności z radzeniem sobie z jakimikolwiek zmianami w swej 

codziennej rutynie. Zmiana taka może wywołać u nich uczucie niepokoju i/lub frustracji. 

Niespodziewana zmiana może skutkować przejawianiem przez osobę autystyczną nieprzyjemnych 

lub nieznośnych zachowań, takich jak złość czy zachowania agresywne. Postaraj się sprawić, aby dzień 

takiej osoby był możliwie jak najbardziej przewidywalny, to jest rób wszystko w określonym porządku, 

w określonym czasie. Przekonasz się, że osoba autystyczna będzie prawdopodobnie domagała się 

tego, aby jego otoczenie nie ulegało zmianom, np. będzie chciała siedzieć w tym samym miejscu 

w trakcie posiłków, nalegała by przedmioty i urządzenia znajdowały się w tym samym miejscu przez 

cały czas. 

 

3. Koncentruj się na zmianie tych zachowań, które są nie do przyjęcia – nie martw się tymi, które są 

po prostu dziwaczne. 

Zwłaszcza w przypadku osób dotkniętych łagodną formą autyzmu, całkiem możliwa jest zmiana tych 

zachowań, które są nie do zaakceptowania, takich jak np. napady złości, gryzienie czy niektóre 

zachowania obsesyjne. Próba zmiany zachowań, które są jedynie dziwaczne tylko cię wykończy 

i wywoła poczucia frustracji oraz niepokoju w twoich relacjach z osobą autystyczną. 

 

4. Gdy tylko to możliwe unikaj podnoszenia głosu w trakcie rozmowy z osobą autystyczną. 

Wielu osób z autyzmem jest bardzo wrażliwych na wysokie tony i poziomy głośności, a także 

szczególnie wrażliwych na krytycyzm. Mówienie do nich głośno czy nawet krzyczenie na nie skutkuje 

jedynie tym, że osoba poczuje się zaniepokojona lub przestraszona. Bardzo często osoby autystyczne 

błędnie interpretują podniesiony głos jako głos gniewny. Jeśli nie podoba ci się sposób w jaki 

postępują, mów do nich stanowczym, ale spokojnym głosem. 

 

http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/skuteczne-strategie-postepowania-z-ludzmi-dotknietymi-lagodna-forma-autyzmu/
http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/skuteczne-strategie-postepowania-z-ludzmi-dotknietymi-lagodna-forma-autyzmu/


5. Nie oczekuj od osoby autystycznej, że będzie odwzajemniała emocje. 

Osoby autystyczne mają ogromne trudności z odczuwaniem empatii wobec innych ludzi. Często 

trudno jest im zrozumieć, że inni ludzie mają prawdziwe uczucia i emocje tak jak oni. Dlatego też, 

płakanie gdy zrobią coś co cię martwi prawdopodobnie nie wywrze na nich emocjonalnego wpływu. 

Okazywaniem złości również rzadko można coś osiągnąć. Osoby takie mogą albo nie być w stanie 

zrozumieć dlaczego jesteś zły, albo też odebrać twą złość jako bycie okrutnym wobec nich. 

 

6. Postaraj się zachować cierpliwość, gdy osoba autystyczna wpada w histerię. 

Bez względu na wiek, niektóre z osób autystycznych wpadają w histerię, gdyż jest to dla nich sposób 

w jaki wyrażają swój niepokój i/lub frustrację. Mimo iż wpadanie w histerię jest bardziej powszechne 

u autystycznych dzieci niż dorosłych, będziesz nadal musiał wykazać się cierpliwością w kontaktach 

z dorosłymi osobami dotkniętymi autyzmem. Jeśli jest to możliwe, spróbuj usunąć osobę z obszaru 

działania bodźca, który powoduje niepokój i tym samym rozprasza ją. Jeśli osoba taka wcześniej 

trenowała praktyki relaksacyjne, które są tobie znane, nakłoń ją do posłużenia się taką techniką. 

W innym przypadku, odtworzenie ulubionej muzyki także bywa pomocne albo też można pozwolić 

danej osobie (częściej dzieciom) bawić się wodą lub obserwować strumień wody. 

 

7. Porozumiewając się z osobą autystyczną, posługuj się kombinacją sygnałów wizualnych i 

słownych. 

Z powodu upośledzenia zdolności rozumowania osoby autystyczne często nie są w stanie zrozumieć 

wydawanych im poleceń. Na przykład, jeśli chcesz żeby dana osoba usiadła na krześle, upewnij się, że 

cię widzi, wysuń krzesło, poklep w nie i zwracając się do osoby po imieniu poproś ją by usiadła na tym 

krześle. Nie zapomnij o pochwale za współpracę. 

 

8. Nie zakładaj, że Cię zwyczajnie ignorują, jeśli nie reagują gdy do nich mówisz. 

Osoby autystyczne cierpią na upośledzenie zdolności rozumowania dotyczące bodźców wizualnych 

i słuchowych. Prawidłowo nazywamy je postrzeganiem wizualnym i słuchowym. Osoby takie mogą 

widzieć przedmiot, osobę czy sytuację, ale nie być w stanie zrozumieć jakie mają one znaczenie. 

Albo też mogą słyszeć określone dźwięki czy kogoś mówiącego do nich, i mimo iż słyszą każde słowo, 

nie potrafią wydobyć znaczenia z tego co się do nich mówi. Wynika to z tego, że ich mózg albo 

potrzebuje dużo czasu albo w ogóle nie jest w stanie przefiltrować wiadomości w celu wydobycia 

z niej znaczenia. To upośledzenie zdolności rozumowania najlepiej byłoby przyrównać do sytuacji, 

w której osoba nie autystyczna próbuje zrozumieć co się do niej mówi w obcym języku. Może słyszeć 

osobę, która do niej mówi, ale jej nie rozumie. 

 

9. Zachowaj poczucie humoru. 

W celu pozostania zdrowym na umyśle i uniknięcia załamania nerwowego, musisz być w stanie 

dostrzegać zabawną stronę niektórych spośród ich zachowań. Na przykład, nie śmiejąc się przy tym 

z nich, spróbuj spojrzeć od tej „zabawnej” strony na sytuacje, w których osoby autystyczne 

interpretują coś dosłownie. Albo też, jeśli zrobią coś co cię rozśmieszyło, ale jest też dla ciebie 

krępujące, pośmiej się po cichu z tego, co zaszło. Ciągłe traktowanie ich postępowania w sposób 

poważny sprawi tylko, że będziesz czuł się bardziej spięty i zestresowany, a tym samym trudniej ci 

będzie sobie z tym poradzić. 

 



Wiele spośród przedstawionych sugestii może nie zadziałać od razu, ale z upływem czasu powinieneś 

dostrzec pewne zmiany w zachowaniu danej osoby. Radzenie sobie z zachowaniami autystycznymi 

może być czasem męczące, stresujące i być prawdziwym ciężarem dla innych ludzi. Jednakże jest 

możliwe by żyć szczęśliwie, zdrowo i produktywnie, nawet jeśli autyzm regularnie wnosi swój wkład 

do stresów dnia codziennego. 

 

Pamiętaj: 

– BĄDŹ CIERPLIWY  

– BĄDŹ TOLERANCYJNY 

– BĄDŹ WYROZUMIAŁY 

– POCZUCIE HUMORU JEST KLUCZOWE 

 

Źródło: Rachel Kleverkamp, TAFE (Technical and Further Education). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

– wskazówki do pracy w pigułce 
 

Pracując z dzieckiem/nastolatkiem ze spektrum zaburzeń autystycznych należy zapewnić (m.in.): 

 

– Stałość i przewidywalność 

– sporządzenie planów dnia, planu konkretnych zajęć na poziomie zrozumiałym dla ucznia; 

– pomoc w orientacji w przestrzeni, np. oznaczenia pomieszczeń w sposób zrozumiały dla ucznia,  

– uprzedzanie o zmianach; 

 

– Komfort sensoryczny 

– odpowiednie miejsce do pracy np. z daleka od okna, tak by jak najłatwiej było mu skupić uwagę; 

 

– Wizualny kanał przekazu informacji 

– przygotowywanie zdjęć, diagramów, wykresów, tabel, doświadczeń, które by jak najpełniej 

ilustrowały i porządkowały informacje zawarte w tekście podręcznikowym; 

– wspieranie poleceń ustnych przedstawieniem ich w sposób wizualny/wzrokowy, zależnie 

od poziomu rozumienia ucznia np. poprzez zapisanie polecenia na kartce, pokazanie piktogramu, czy 

zdjęcia; 

 

– Kontrolowany sposób mówienia 

– przekazywanie najistotniejszych informacji – „nie zalewać potokiem słów”; 

– robienie przerw między zdaniami, tak by uczeń miał czas na przetworzenie informacji; po zadaniu 

pytania;  

– 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 nadwrażliwości słuchowej; 

 

– Wspieranie w samodzielnej pracy 

– przedstawienie zadania w sposób jak najbardziej jasny dla ucznia, podzielenie go na mniejsze etapy; 

 

– Wzmacnianie motywacji w procesie uczenia się i poczucia własnej wartości 

– wykorzystywanie zainteresowań ucznia i ulubionych form pracy w uczeniu go nowych umiejętności 

(np. fascynacji układem słonecznym do uczenia pojęć „mniejszy” – „większy”); 

– opracowanie systemu nagród zwłaszcza przy zadaniach trudniejszych; 

– pozwolenie uczniowi na stosowanie własnych metod do rozwiązywania zadań (poproszenie go o ich 

pokazanie lub wytłumaczenie). 

 

Techniki behawioralne też mogą się przydać 

Zakładają one, że z dużym prawdopodobieństwem osoba zachowa się w pożądany przez nas sposób 

jeżeli będzie: 



1) WIEDZIAŁA jakiego zachowania od niej oczekujemy; 

2) CHCIAŁA się tak zachować; 

3) POTRAFIŁA się tak zachować, czyli będzie dysponowała odpowiednimi umiejętnościami, aby 

zachować się w określony sposób. 

 

Źródło: Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Co zrobić, gdy uczeń z ASD ma dysleksję i dysortografię 
 

Propozycje ćwiczeń pisania dla ucznia. 

Najlepiej wybrać sobie jako podstawową propozycję nr 1 lub nr 2, według niej pracuj. 

 

Pamiętaj: 

– ćwiczyć codziennie, ewentualnie co drugi dzień, 

– bardzo ważna jest systematyczność – chodzi o regularne ćwiczenia około pół godziny za każdym 

razem, prowadzone przez dłuższy okres czasu; nie zastąpi tego sporadyczne pisanie nawet przez parę 

godzin od czasu do czasu. 

 

Propozycja nr 1 – segregator ortograficzny 

 

Ćwiczenia prowadź w segregatorze. Strony podziel na rozdziały z określonymi problemami 

ortograficznymi: 

– pisownia ó –u; rz –ż; ch –h; 

Dodatkowo, jeśli masz problemy: 

– ą, ę, em, en, om, on; 

– zmiękczenia. 

Pierwszą stronę każdego rozdziału przeznacz na podstawowe reguły ortograficzne napisane kolorowo, 

skrótowo, czytelnie. 

 

 W czasie ćwiczeń: 

– wybierz jeden rozdział, dla utrwalenia przeczytaj lub powtórz pochodzące z niego zasady 

ortograficzne, 

– wybierz z podręcznika, książki lub słownika parę wyrazów obrazujących daną zasadę, napisz je, 

następnie: 

– jeśli to możliwe ułóż z każdym z wybranych wyrazów rodzinę wyrazów, 

– wymyśl i napisz parę zdań z tymi wyrazami, 

– następnego dnia napisz te same zdania po jednym z pamięci, po czym opracuj kolejne wyrazy z tego 

samego lub innego rozdziału. np. CHMURA –wpisz do rozdziału 1. ó-u i 3. ch-h. Utwórz rodzinę 

wyrazów: chmurka, chmurzysko, pochmurny, zachmurzenie, chmurzyć się. Napisz zdania: W letni, 

pogodny dzień lubię obserwować chmury na niebie. Ranek był pochmurny, więc nie poszłam 

na spacer. Według prognozy pogody jutro ma być duże zachmurzenie i opady. 

 

Propozycja nr 2 – zeszyt i pamięć 

 

Ćwiczenia prowadź w zeszycie – za każdym razem pisz 5-6 zdań z pamięci (po jednym zdaniu). Gdy 

będziesz sam wybierał zdania np. z podręcznika, pamiętaj, żeby nie były zbyt trudne i długie. 

 

Schemat pisania zdań z pamięci: 

– przeczytaj uważnie zdanie, policz wyrazy, zwróć uwagę na trudne wyrazy, uzasadnij ich pisownię. 

– staraj się zapamiętać treść i pisownię zdania; powiedz je z pamięci. 

– przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś. 



– napisz zdanie z pamięci. 

– sprawdź, czy dobrze napisałeś porównując z wzorem; jeśli trzeba nanieś poprawki. 

– gdy było dużo błędów, ponownie napisz to samo zdanie z pamięci. Sprawdź. 

  

Uwagi do propozycji 1-2: 

 

– pisz w osobnym zeszycie lub segregatorze, za każdym razem notuj datę, 

– pisz ołówkiem (błędy wymazuj gumką) lub piórem (błędy poprawiaj korektorem), w zeszycie nie 

powinno być żadnych skreśleń, 

– staraj się pisać starannie, powoli, by poprawić graficzną stronę pisma i jednocześnie ułatwić sobie 

wzrokowe zapamiętywanie wyrazu, 

– podczas pracy korzystaj ze słownika ortograficznego, sprawdzaj czy poprawnie napisałeś wyraz, jeśli 

nie – popraw, 

– załóż swój własny "Słowniczek trudnych wyrazów" wpisuj do niego wyrazy z pisownią których masz 

problemy, często je czytaj, 

– wyrazy z którymi masz największą trudność napisz na kartce dużymi, drukowanymi kolorowymi 

literami; kartkę powieś w widocznym miejscu np. nad biurkiem przy którym odrabiasz lekcje, utrwalaj 

czytając. 

 

Źródło: Materiały z poradni psychologiczno-pedagogicznej we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Nauka z domu – jak zaplanować dzień i nie zwariować 
 

Mija kolejny dzień od zamknięcia szkół, placówek, instytucji kultury i części zakładów pracy. Zapasy 

jedzenia zrobione, niezbędne leki i chemia domowa zakupiona. W Internecie rośnie sprzedaż 

„umilaczy” czasu i sprzętów „niezbędnych” w dobie pandemii. Ale czy na pewno zaplanowaliśmy 

wszystko? Zachowanie właściwego rytmu dobowego i stworzenie planu dnia jest konieczne, aby 

cieszyć się dobrą kondycją psychiczną jak najdłużej. Czy taki plan posiada Twoja rodzina? W tym 

artykule przedstawimy kilka prostych narzędzi, które pomogą Ci zaplanować najbliższe dni 

i nie zwariować! 

 

Mayday! Mayday! 

Bez względu na to, czy jesteś rodzicem, który w najbliższych dniach będzie pracował zdalnie, czy masz 

wolne od pracy plan dnia jest konieczny. Pewnie pomyślisz „Heej! Po co mi plan dnia? Przecież 

jesteśmy zamknięci w domu!”. Właśnie w domu plan działania jest ważny. Najlepiej, jeśli rozpiszesz 

go wspólnie z domownikami. Pamiętaj! Jesteście grupą społeczną - współdziałacie i współzależycie 

od siebie. Jesteście od siebie zależni i musicie na sobie polegać w zaspakajaniu potrzeb i realizacji 

nawet drobnych codziennych celów. Dlatego ważne jest, by wszyscy domownicy mieli wpływ na to, 

co będzie się działo każdego dnia. Jeśli zrobisz to samodzielnie, bez konsultacji z domownikami, 

spodziewaj się… katastrofy! 

 

Zasady są po to, by ich przestrzegać 

Znaleźliśmy się w nieznanej nam dotąd sytuacji, dlatego nasze codziennie domowe funkcjonowanie 

wymaga modyfikacji. Rodzina to grupa społeczna, dlatego na początek wspólnie z domownikami 

zastanów się nad zasadami, które wprowadzicie w życie i które pozwolą Wam sprawnie 

funkcjonować. Nie zapominaj również o takich punktach, które zwykle były „zapalnikiem” domowych 

konfliktów (np. zalegające naczynia w zlewie, przepełniony kosz, którego nikt nie chce wynieść, 

godziny spędzone z telefonem). Spisz je na kartce w formie rodzinnego kontraktu – ważne jest, aby 

każdy się pod nim podpisał. Złożony podpis jest równoznaczny z akceptacją zapisanych punktów. 

Przygotowany kontrakt postawi granice dotyczące zachowania domowników czy współpracy między 

nimi. Dla Twoich dzieci to nic nowego, zapewne znają takie kontrakty ze szkoły (wielu nauczycieli 

przygotowuje je razem z klasą na początku roku szkolnego). 

 

W kontrakcie mogą znaleźć się zasady dotyczące: 

– Czasu na pracę i naukę. 

– Czasu na odpoczynek. 

– Posiłków i ich przygotowania. 

– Domowych obowiązków, takich jak: sprzątanie, opieka nad domowymi zwierzętami. 

– Higieny (tak ważnej właśnie teraz!). 

– Sposobu spędzania czasu wolnego indywidualnie i wspólnie. 

– Innych ważnych dla Twojej rodziny kwestii. 

 

Przykład rodzinnego kontraktu znajdziesz w załączniku (link pod artykułem). Przygotowany kontrakt 

powieś w widocznym miejscu. Odwołuj się do niego zawsze, gdy pojawi się trudna sytuacja 

spowodowana nieprzestrzeganiem jego zapisów. 



Wiosenna ramówka Kowalskich 

Po przygotowaniu rodzinnego kontraktu czas na przygotowanie planu dnia. Zwołaj rodzinę i wspólnie 

z domownikami zastanów się, jakie działania powinien zawierać Wasz rodzinny plan dnia (pamiętaj, 

że taki plan może być inny od poniedziałku do piątku, a inny w weekendy). Na początek „ramówka” – 

tak, jak w radiu czy w telewizji. Ramowy plan dnia pozwoli Ci w blokach czasowych zaplanować 

realizację zadań (lekcje, domowe obowiązki, przygotowanie posiłków, ale także odpoczynek). 

Przykład ramowego planu dnia znajduje się w załączniku (link pod artykułem). 

 

Szczegółowe zadania planuj z domownikami dzień wcześniej, na przykład po obiedzie lub po kolacji, 

może to być stała pora każdego dnia. Pamiętaj, że dzieci potrzebują wyznaczenia granic, planów, 

podobnie jak my dorośli, chcą wiedzieć, jakie zadania na nich czekają, nie lubią być zaskakiwane. 

Zadania rozdysponowane między domowników spisz na kartce – dzięki temu będziesz miał/a 

kontrolę.  

 

Przykłady Dziennej check-listy znajdują się w materiałach zamieszczonych powyżej. Przygotowaną 

listę powieś w widocznym miejscu, każdy będzie mógł sprawdzić, na jakim etapie realizacji zadań jest 

w danej chwili. 

 

Nauczanie zdalne 

Przez najbliższe tygodnie Twoje dziecko będzie uczyło się zdalnie. Być może będzie to związane 

z częstszym niż dotychczas wykorzystaniem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego do celów 

dydaktycznych. Dzieci w tym czasie będą odbywały wirtualne wizyty w galeriach sztuki czy muzeach, 

wyszukiwały informacje, oglądały filmy edukacyjne czy uczestniczyły w lekcji on-line z nauczycielem. 

Pamiętaj, że ten czas dziecka spędzony w sieci oznacza naukę. Nie zapomnij o tym, rozliczając dziecko 

z czasu spędzonego przed komputerem. To nauka, a nie czas na zabawę. 

 

Co z tymi lekcjami? 

Nauczyciele od kilku dni wysyłają wiadomości dotyczące zadań, opracowań i materiałów, którymi 

dzieci powinny się zająć podczas pobytu w domu. W przypadku dzieci starszych jest to doskonały 

moment, by Twoje dziecko nauczyło się odpowiedzialności za swoją naukę – nie wyręczaj go we 

wszystkim. Bądź z boku, kontroluj, pomagaj. O tym, jak radzić sobie z obowiązkami szkolnymi możesz 

przeczytać w artykułach: „Odrabiać czy nie odrabiać (prace domowe)? Czyli jak mądrze wspierać 

dziecko w nauce”, „Prace domowe w klasach I-III – pomagać czy nie?” oraz „Prace domowe dziecka 

w klasach starszych – (nie) pomagać?”. 

 

W opanowaniu tej sytuacji pomocne będzie proste narzędzie – dostępne w załączniku (link 

pod artykułem). Dzięki niemu wszystkie zadane przez nauczycieli zadania będą w jednym miejscu. 

W przypadku dzieci młodszych (klasy 1-3) przygotowanie takiej listy spoczywa na rodzicu. Dzieci 

starsze mogą to robić samodzielnie. Twoja rola będzie sprowadzała się np. do sprawdzenia pracy 

domowej przed wysłaniem do nauczyciela, sprawdzenia, czy są zrobione wszystkie zadania czy 

odpytania dziecka tak, jak odbywało się to wcześniej. 

 

Rodzicu! Uwaga! To ważne! 

To szczególnie ważne byś razem z dzieckiem zaplanował również czas na przyjemności takie, jak: 

wspólne oglądanie filmów, rodzinne pieczenie pizzy, wieczór z planszówkami, gra na konsoli, 



komputerze, tablecie czy wreszcie wirtualny kontakt z rówieśnikami – to równie ważne, jak blok zajęć 

szkolnych. Jedną z potrzeb Twojego dziecka jest potrzeba kontaktu z rówieśnikami – w obecnej 

sytuacji może ją realizować tylko poprzez kontakt on-line, umożliwiaj mu takie kontakty. Stwórz 

z dziećmi Listę Samych Przyjemności wpiszcie na nią te działania, które Wam wszystkim przyniosą 

uśmiech i będą źródłem przyjemności. Niech znajdą się na niej rzeczy, które dzieci mogą robić 

indywidualnie (gra na konsoli, wideo-chat z przyjaciółmi) ale też takie, które będziecie robili wspólnie 

(planszówki, wieczór filmowy, wspólne gotowanie). 

 

Spokojnie! Przetrwamy to! 

Przygotowanie planów dnia, rozpisek etc. może wydawać Ci się zbędne. Pamiętaj jednak, że czas 

w spędzony w domu może uciekać przez palce i dawać tylko pozorne wrażenie posiadania go 

w nadmiarze. Wspólne zaplanowanie zadań i spisanie ich na papier zaoszczędzi domownikom 

niepotrzebnych tarć w kolejnych dniach. Najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku. 

Nie dajmy się zwariować, nie planujmy co do minuty mycia zębów czy jedzenia obiadu. Wykorzystaj 

z powyższych narzędzi tylko to, co może sprawdzić się w Twojej rodzinie. Modyfikuj narzędzia 

i dostosuj je do własnych potrzeb. Dbaj o siebie i swoją rodzinę. Jeśli wyjście nie jest konieczne, 

pozostańcie w domu! 
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V Przydatne strony internetowe 
  

Filmy 

1) http://autystyczni.pl/autyzm-piekniejszy-umysl 

2) http://autystyczni.pl/autyzm-carly#more-565 

 

Porady dla nauczycieli oraz rodziców dzieci autystycznych  

1) https://autyzmwszkole.com/ 

2) https://autyzmwszkole.com/techniki-i-sposoby/ 

3) http://autystyczni.pl/k/zespol-aspergera 

4) http://autystyczni.pl/k/porady-dzieci-autystyczne 

 

Organizacje zajmujące się zespołem Aspergera 

– Fundacja Synapsis: www.synapsis.org.pl 

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera 

„NIE-GRZECZNE DZIECI”: www.niegrzecznedzieci.org.pl 

– Fundacja „Rozwiązać Autyzm”: www.rozwiazacautyzm.pl 

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”: www.autyzm.zgora.pl 

– Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom 

„SILENTIO”: www.silentio.pl. 

  

Portale dot. zespołu Aspergera 

– Portal poświęcony ADHD i zespołowi Aspergera: http://adhd.org.pl 

  

Fora dyskusyjne związane z zespołem Aspergera 

– Forum osób dorosłych z zespołem Aspergera: http://aspi.net.pl 

– Forum poświęcone ADHD i zespołowi Aspergera: http://forum.adhd.org.pl/ 

  

Blogi osób z zespołem Aspergera 

– Blog poświęcony Bartkowi z zespołem Aepergera prowadzony przez jego 

mamę: http://www.zespolaspergera.blogspot.com 

– Radosny blog poświęcony Emilowi, jego Mamie i całej reszcie 

ludzkości: http://wytrzymalska.blox.pl/html 

– Blog poświęcony Aspikowi, czyli dziecku wyróżniającemu się z tłumu jak as 

pik: http://aspikowy.blogspot.com/ 

– Blog poświęcony Michałowi z zespołem Aspergera: http://aspi.blox.pl/html 

– Blog Krzysztofa, który żyjąc z ZA od dziecka zmaga się z niezrozumieniem: http://krystian-

robert.blogspot.com/ 

  

Zagraniczne fora związane z zespołem Aspergera 

– Wielowątkowe forum poświęcone zespołowi Aspergera: http://www.psychforums.com/asperger-

syndrome/ 
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Zagraniczne blogi osób z zespołem Aspergera 

– Blog założony przez osoby z zespołem Aspergera, które są dumne ze swojej inności i potrafią z nią 

żyć w społeczeństwie: http://www.aspergianpride.com/ 

– Blog matki wychowującej dwójkę dzieci z Zespołem Aspergera: http://asd2mom.blogspot.com/ 

– Blog 30-latka z ZA, kochającego koty, który mieszka w Anglii: http://catastraspie.wordpress.com/ 

– Blog poświęcony wychowywaniu dzieci z Zespołem Aspergera, prowadzony w formie 

poradnika: http://parentingaspergers.com/blog/ 

– Świat oczami dziewczynki z zespołem Aspergera: http://ihaveaspergers.webs.com/ 

– Blog prowadzony przez ojca, który stara się połączyć życie zawodowe z wychowywaniem trójki 

synów, z których jeden ma zespół Aspergera: http://www.adventuresinaspergers.com/ 

– Blog dorosłego mężczyzny, który żyje z Zespołem Aspergera jak każdy normalny 

człowiek: http://www.anonymousaspie.com/ 

– Blog prowadzony przez 30-letnią kobietę, która zmaga się z wieloma chorobami, w tym z zespołem 

Aspergera: http://puzzlesandspoons.wordpress.com/ 

– Blog pisarki z zespołem Aspergera: http://www.gretchenleary.com/ 

– Blog tajemniczego aspergerowca: http://aspienaut.tumblr.com/ 

– Blog poświęcony absolwentce Pratt Institute, która zajmuje się pisaniem i malowaniem 

komiksów: http://aspergersillustrated.blogspot.com/ 

– Rozważania pewnej kobiety z zespołem Aspergera o życiu: http://musingsofanaspie.com/ 

– Blog Aspiego starający się pokazać, jak wygląda jego świat od środka: http://aspiewriter.com/ 

– Blog zawodowego muzyka z zespołem Aspergera, którego specjalnością jest perkusja i wszelkiego 

rodzaju bębny: http://aspyarts.blogspot.com 

– Blog człowieka, który został zdiagnozowany jako trzeci w rodzinie - najpierw okazało się, że jego syn 

ma autyzm, później, że ojciec ma zespół Aspergera: http://aquietweek.com 
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