
NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU!  
 

Drodzy Rodzice! 

 

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy 

za równo wśród dzieci jak i dorosłych na temat zaburzeń ze spectrum autyzmu.  

 

W AKCIE SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI AUTYSTYCZNYMI  

ZAŚWIEĆMY DZIŚ NA NIEBIESKO ubierając się na ten kolor! 

MY jesteśmy przygotowane do pracy a WY?

 

Propozycje działań związanych z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu:  

 

 



Zadanie 1.   

• Obejrzenie krótkiego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=QLv-

dvLCgAg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1IGC8WrAAyPyw16aMY2RJHR_

Pc4WC3TNOwXDUWqcmXqXrqg9mYs15j93k i rozmowa z dzieckiem na 

jego temat. Zwrócenie uwagi na cechy charakteryzujące osoby z autyzmem.   

 

Drodzy Rodzice! Jeżeli nie ma możliwości włączenia filmiku porozmawiajcie 

po prostu z dzieckiem na temat autyzmu. Zapytajcie, czy wie co oznacza to 

słowo i z czym mu się kojarzy. Następnie, podsumujcie wypowiedzi dziecka: 

„Autyzm to zaburzenie, na które cierpi bardzo dużo dzieci i dorosłych. Osoby 

borykające się z autyzmem mają trudności w komunikowaniu się z innymi,                  

a także ze zrozumieniem zachowań innych ludzi. Dzieci autystyczne unikają 

kontaktu z rówieśnikami - wolą zabawę w samotności. Nie potrafią odnaleźć się 

w nowej sytuacji a każda zmiana w ich otoczeniu wywołuje lęk i strach. 

Zazwyczaj nie lubią hałasu, nie rozumieją wszystkich kierowanych do nich 

poleceń i próśb”.  

Zadanie 2.  

• Zabawa „Jak się czuje?”. Do tej zabawy warto zaangażować całą rodzinę. 

 

Dziecko siedzi na dywanie z włączoną latarką, a rodzic rozdaje pozostałym 

członkom rodziny przedmioty np. garnki, pokrywki, drewniane łyżki, 

szeleszczący papier itd. a sam włącza muzykę w telefonie. Na sygnał rodzica 

wszyscy posiadający rozdane przedmioty zaczynają na nich „grać”. Zadaniem 

dziecka jest świecenie latarką po pomieszczeniu energicznym ruchem.  

Po zakończeniu zadania rodzic pyta dziecko jak się czuło w takiej sytuacji, czy 

było to dla niego przyjemne oraz czy mogliby w takich warunkach przebywać 

przez większość czasu w ciągu dnia. Następnie rodzic mówi dziecku, że 

normalnie jak występują osobno te bodźce sensoryczne to zwykle nikomu to 

nie przeszkadza to w zwyczajnym funkcjonowaniu, natomiast dziecku                        

z autyzmem przeszkadzają te bodźce na co dzień. Dzieci te czują się tak jak my 

w momencie kiedy na raz wszystkie te bodźce bardzo głośno nas zaatakowały.   

Zadanie 3.  

• Zabawa „Zaburzone zmysły – jak funkcjonują?”  

 

Dziecko siada przy stoliku, podnosi do góry rękę, którą się posługuje i zakłada 

na nią kuchenną rękawicę( lub rękawiczki taty/mamy) lub rysuje ręką nie 

wiodącą czyli dziecko praworęczne lewą ręką wykonuje zadanie.  Rodzic 

wręcza dziecku kolorowankę (załącznik 1 można samodzielnie narysować 

żarówkę) i niebieską kredkę.  Zadaniem dzieci jest staranne pokolorowanie 

obrazka w czasie 5 minut. Po wykonaniu zadania rodzic pyta dziecko co czuło 

podczas wykonywania ćwiczenia, czy było im łatwo kolorować w ten sposób 
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oraz wyjaśnia, że dziecko z autentyzmem czuje się podobnie wykonując to  na 

pozór bardzo łatwe ćwiczenia.  

 

Załącznik 1.  

 


