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Doświadczenie 1 

 

NIEDOWRAŻLIWOŚĆ DOTYKOWA 

W pierwszym ćwiczeniu możecie przekonać się czym jest niedowrażliwość dotykowa. 
Niektóre osoby z autyzmem, aby poczuć dotyk, poznać jakiś przedmiot potrzebują 
wykorzystania w tym celu większej siły nacisku. 

 

W tym doświadczeniu potrzebne Wam będą grube rękawice–tym samym wasze czucie 
zostanie osłabione, a wykonywanie czynności stanie się trudniejsze.  

 

Mając założone rękawice spróbujcie na przykład: 

 

• nawlec i zawiązać sznurówki,  

• nawlec koraliki na sznurek,  

• nawlec nitkę na igłę. 

 



Doświadczenie 2 

 

NADWRAŻLIWOŚĆ SŁUCHOWA 

Osoby z autyzmem  bardzo często cechuje nadwrażliwość słuchowa. Oznacza to, że 

docierające do nich dźwięki słyszą ze zwiększoną siłą tj. głośniej, wyraźniej. Mowa tu 

chociażby o zwykłej rozmowie, cykaniu zegara, przewracaniu kartek  w książce itp. 

Odgłosy te rozpraszają, dekoncentrują, utrudniają odbiór. 

 

 Ćwiczenie będzie polegało na próbie zrozumienia tekstu czytanego w „trudnych” 

warunkach.  

 Spróbujcie zrozumieć wybrany przez Was tekst (fragment książki, artykuł w 

gazecie), gdy dookoła Was ktoś głośno rozmawia, w tle gra muzyka lub włączony 

jest TV – tekst czytamy tylko raz. 

 

 



Doświadczenie 3 

 

WYOSTRZENIE JEDNEGO ZE ZMYSŁÓW – WĘCH 

Niektóre osoby z autyzmem odczuwają zapachy bardziej intensywnie. 

Aby lepiej Wam to zobrazować kolejne ćwiczenie wykonacie z zawiązanymi oczami. 

Wiadomo bowiem, że gdy pozbawieni zostajemy jednego ze zmysłów drugi zmysł 

wyostrza się.  

 

 Do wykonania tego ćwiczenia niezbędna będzie pomoc drugiej osoby oraz kilka 

produktów spożywczych. Mając zawiązane oczy spróbujcie odgadnąć nazwy 

proponowanych produktów. 

 

 





 

Jesteś świadomy? 

 Chcesz się włączyć do akcji prospołecznej?  

Jeśli Tak ! 
 

 

2 kwietnia ubierz się na niebiesko  (koszulka, sweter) 

zrób sobie zdjęcie i wyślij na email: 

Nwspomagajacyteresin@gmail.com 
 

mailto:Nwspomagajacyteresin@gmail.com


  Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej 

ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat 
zaburzenia neurologicznego oddziałującego  na funkcje pracy 
mózgu.  

 Charakteryzuje się zakłóceniami zdolności komunikowaniu 
uczuć, budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i 
stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją 
wrażeń zmysłowych. Autyzm i jego pochodne, jak podaje 
statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy 
częściej u chłopców niż dziewczynek. Dzieci autystyczne 
rozwijają się w zasadzie normalnie aż do 24-30 miesiąca, 
kiedy to rodzice mogą zauważyć opóźnienie w mowie, 
zabawach lub kontakcie z dzieckiem. 



   Co może niepokoić  we wczesnym etapie rozwoju dziecka: 

 nie gaworzy, nie wskazuje, nie wykonuje świadomych gestów po 
pierwszym roku życia  

 nie mówi ani jednego słowa w wieku 16 miesięcy  

 nie składa słów w pary w wieku 2 lat  

 nie reaguje na imię  

 traci zdolności językowe lub społeczne 

 

  Inne objawy:  

 słaby kontakt wzrokowy 

 nie potrafi się bawić zabawkami  

 nadmiernie porządkuje zabawki lub inne przedmioty  

 jest przywiązane do jednej zabawki lub przedmiotu 

 nie uśmiecha się 

 czasem wydaje się upośledzone słuchowo lub ma wyostrzony 
zmysł słuchu 

 



 Jeżeli zauważysz niepokojące objawy w rozwoju 

swojego dziecka możesz przeprowadzić 

samodzielny test.  

 

 Na stronie www.badabada.pl otrzymasz wszelkie 

informacje dotyczące rozwoju dziecka, a także 

przykładowy test do wykonania. 

 http://badabada.pl/dla-rodzicow 
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 W okresie szkolnym, mimo wyraźnych postępów w 

rozwoju nadal utrzymują się:  

 zaburzenia w sferze kontaktów społecznych  

 zaburzenia w komunikacji 

 stereotypowe zabawy lub zainteresowania 

(zainteresowania ograniczone do wąskiego wycinka 

wiedzy, np. dotyczące dinozaurów, pogody, rozkładu 

jazdy pociągów itp.) 

 opór przed zmianami, skłonność do zachowania 

rutyny i rytuałów.  
 



     Dzieci z autyzmem w wieku szkolnym cechuje 
dobra lub ponadprzeciętna pamięć mechaniczna oraz 

uzdolnienia do zadań wymagających umiejętności 
wzrokowo-przestrzennych. Niektóre z nich mogą 

przejawiać wybiórcze talenty muzyczne i plastyczne, 
potrafią wykonywać skomplikowane obliczenia 
matematyczne, bardzo szybko uczą się czytać.  

  U dzieci o ilorazie inteligencji w normie 
zaburzona jest jednak zdolność myślenia 

abstrakcyjnego oraz rozumienia słów i wypowiedzi w 
zależności od kontekstu lub intonacji.  



  

 Fundacja Synapsis https://synapsis.org.pl/ 

 Aakuku Centrum Wspomagania Rozwoju 

Dziecka http://wspomaganierozwoju.pl/ 

 Tęczowe Zacisze Centrum Terapii i Rozwoju 

http://teczowe-zacisze.pl/aktualnosci-2/ 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w 

Sochaczewie http://ppp.powiatsochaczew.pl/ 
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Nie obawiaj się prosić o pomoc.  

 Nie bój się wizyty u specjalisty.  

 Tymi działaniami możesz pomóc 

swojemu dziecku i sobie. 
 

 

Zespół Nauczycieli Wspomagających 


