
LEKCJA AUTYZM



AUTYZM DIAGNOZUJE SIĘ JUŻ U 1 NA 100 DZIECI. 
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POZNAJMY AUTYZM!

2



3

Codzienne funkcjonowanie wśród innych osób 
i komunikowanie się z nimi jest dla dzieci i osób z autyzmem 
dużym wyzwaniem!

Dzieci i osoby z autyzmem mogą mieć kłopoty z: 
� rozpoczynaniem rozmów z innymi dziećmi;
� zawieraniem przyjaźni;
� rozumieniem, co mówią inni;
� „czytaniem” emocji na podstawie wyrazu twarzy;
� szybkim nauczeniem się zasad obowiązujących 
 w domu i szkole; 
� dzieleniem się przeżyciami i zainteresowaniami;
� rozumieniem żartów;
� swobodnym bawieniem się.
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Niezwykłe zachowania

Osoby i dzieci z autyzmem:
� często powtarzają ciągle te same ruchy lub wypowiadają
 te same słowa, pozwala im to wyrazić emocje i poczuć się
 bezpiecznie;
� czasem mają pasje, które nigdy im się nie nudzą: zajmują
  się swoimi ulubionymi czynnościami tak intensywnie,
 jakby nic innego nie istniało; 
� zazwyczaj nie lubią nagłych zmian – wolą, by każdy dzień
  wyglądał tak samo. Odejście od codziennych
 przyzwyczajeń może ich zasmucić lub zezłościć;
� potrzebują czasu, by przyzwyczaić się do nowych osób
 i miejsc.
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Dzieci i osoby z autyzmem często słyszą, 
widzą i czują dopływające bodźce inaczej

Na przykład:
� niektórym dźwięk dzwonka na lekcję i przerwę może 
 sprawiać fizyczny ból;
� inni wpadają w złość gdy czują określone zapachy;
� część z nich nie znosi dotyku, nawet lekkiego;
� inni z kolei są bardzo wrażliwi na określone smaki, 
 co sprawia że jedzą tylko niektóre potrawy.



JAK OSOBY Z AUTYZMEM POSTRZEGAJĄ RZECZYWISTOŚĆ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
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� U każdej osoby autyzm objawia się inaczej;
� Nie ma osoby, która przejawiałaby wszystkie  
         symptomy charakterystyczne dla autyzmu;
� Stąd, posługujemy się pojęciem spektrum – nasilenie
 cech autyzmu może być ledwie zauważalne lub
 bardzo silne.

SPEKTRUM AUTYZMU



ĆWICZENIE – TEORIA UMYSŁU 

8



9

Jak ten sam obraz opisała osoba ze spektrum autyzmu

Na okładce pani książki jest obraz, na którym ludzie grają 
w karty. Pamiętam, jak przyglądałam mu się dobrą godzinę 
i zastanawiałam się jak delikatnych barwników i wyśmienitych 
pędzli musiał używać malarz i na jak wysokim poziomie 
musiał w tamtym czasie funkcjonować rynek dzieł sztuki 
skoro od artysty wymagano tak wysokiej jakości obrazu 
i odwzorowania autentycznej faktury tkanin i ubrań postaci. To 
jest przecież najbardziej rzucająca się w oczy cecha tego 
obrazu - realizm i kunszt artysty.



MINI QUIZ 
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Czy to prawda, że….
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Jeśli  TAK  – podnieś zieloną kartkę
Jeśli  NIE  – podnieś czerwoną kartkę

AUTYZMEM NIE MOŻEMY SIĘ ZARAZIĆ? 
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Jeśli  TAK  – podnieś zieloną kartkę
Jeśli  NIE  – podnieś czerwoną kartkę

OSOBY Z AUTYZMEM POTRZEBUJĄ BLISKICH OSÓB? 
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Jeśli  TAK  – podnieś zieloną kartkę
Jeśli  NIE  – podnieś czerwoną kartkę

OSOBY Z AUTYZMEM SĄ GENIUSZAMI?
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Jeśli  TAK  – podnieś zieloną kartkę
Jeśli  NIE  – podnieś czerwoną kartkę

AUTYZM NIE ZNIKA?
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Osoby z autyzmem potrafią całkowicie zaangażować się 
w swoje pasje. Ważne są dla nich detale. Niektórzy potrafią 
myśleć obrazami – gdy ktoś do nich mówi, w ich umyśle 
słowa automatycznie zamieniają się w obrazy. 

To wszystko sprawia, że efekty ich pracy są wyjątkowe!  

Poznajcie…

AUTYZM – MOCNE STRONY
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Czasem po prostu nie wiem jak zagadać. Zapytaj 
mnie o moje zainteresowania, a chętnie przedstawię 
Ci stworzone przeze mnie historie zamknięte 
w komiksach! Uwielbiam dzielić się moją pasją! 

MAĆKA, 13 LAT
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Nie zawsze wiem, jak powinienem się zach-
ować, ale jedno jest pewne - kultura wyższa 
nie jest mi obca! Potrafię grać na pianinie ze 
słuchu - nie potrzebuję nut.

JANA, 13 LAT
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Dzięki bogatej wyobraźni mogę przenosić się 
do mojego ukochanego świata fantasy, kiedy 
tylko zechcę. A jaka jest Twoja supermoc? 

KLAUDIĘ, 15 LAT
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Mam serce na dłoni i wiem, co to oznacza! 
W wolnym czasie przelewam swoje pomysły
na kartkę. Lubię pomagać innym, bo lubię 
ludzi. Twoje zdanie jest dla mnie ważne!

WIKTORA, 11 LAT
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Mam bardzo dużo do przekaza-
nia, ale niech moje prace mówią 
same za siebie...

WIKTORIĘ, 17 LAT
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Mam wiele hobby. Jestem znawcą polskiej muzyki 
rozrywkowej, którą też śpiewam. Lubię czytać 
książki, biegać, oglądać filmy. Świetnie zapamiętuję 
zasady ortografii. I mam na to wszystko “dowody”!
Dlatego wybacz mi, że czasem dużo mówię 
o  muzyce, ale jak widać, to ona wypełnia mój świat.

BORYSA, 15 LAT
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Uwielbiam anime! Mam artystyczną duszę: lubię 
rysować i występować w przedstawieniach. 
Sama projektuję postaci z bajek. Bądź dla mnie 
miły - to TY jesteś dla mnie inspiracją!

JUSTYNĘ, 15 LAT
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Jak można nam pomóc?

1. Zaproś mnie do zabawy i wspólnych aktywności, 
 chcę się z Tobą bawić!
2. Zapytaj mnie, co mnie interesuje – chciałbym móc 
 podzielić się z Tobą moją pasją!
3. Bądź wyrozumiały dla moich trudności.
4. Nie traktuj mnie jak powietrza...
5. Chciałbym mieć prawo głosu!
6. Gdy widzisz, że ktoś mi dokucza – nie bądź obojętny. 



Fundacja JiM
jim.org


