
Dziecko z trudnościami w rozwoju

Zebrane propozycje wskazówek do postępowania, ćwiczeń i zabaw. 

na podstawie literatury, m.in.: publikacji Anny Krauze „Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - autyzm” oraz książki Marii Kuleczka-Raszewskiej i Doroty
Markowskiej „Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych z niepełnosprawnością sprzężoną”



Motywacja
Istotą wzbudzenia motywacji u dziecka jest odpowiedź na pytanie:

„co dziecko lubi?”

Najsilniej działają nagrody w postaci smakołyków, słabiej w postaci
nagród rzeczowych (bańki mydlane, pieczątki), najsłabiej zaś komunikaty
społeczne – gesty i pochwały („piątka”, „żółwik”).

Ważne jest uświadomienie sobie, że to, co działa najsilniej – najszybciej
prowadzi do nasycenia, a zatem znudzenia.



Poznanie tego, co dziecko lubi pozwoli na stworzenie dla niego pudełka
nagród. Konieczne jest zatem obserwowanie jego sensorycznych upodobań.
Poniżej znajdą Państwo sugerowane zabawki-nagrody dla dzieci
preferujących określone doznania sensoryczne:

✓ wzrokowe – bączki, butelki wypełnione kolorowym piaskiem lub wodą
z brokatem, kołowrotki na wodę, możliwość machania wstążkami, oglądanie
bajek.

✓ dotykowe – żelowe zabawki do rozciągania, plastelina, klocki o różnych
fakturach, gąbki i pędzelki, poduszeczki z żelem do podgrzewania i schładzania.

✓ słuchowe – instrumenty, możliwość słuchania piosenek, zabawki grające,
wystukiwanie rytmów.

✓ ruchowe – wożenie i huśtanie w kocu, trampolina, piłka.



Zasady przyznawania nagród:

✓ nagradzamy zachowania pożądane,

✓ nie przyznajemy nagród na wyrost,

✓ nagradzamy natychmiast po tym, jak preferowanie zachowanie wystąpi,

✓ do zabawek-nagród, dziecko nie powinno mieć swobodnego dostępu,

✓ przy zadaniach szczególnie trudnych nagradzamy nawet próby ich podjęcia,

✓ nagrodę rzeczową należy wzmacniać pochwałą, przybiciem „piątki”,

✓ nagrody należy zmieniać, żeby stale były atrakcyjne,

✓ nagradzamy pochwałą zadania znane dziecku, nowe – nagrodą rzeczową i pochwałą,

✓ nagrodę w postaci smakołyku każdorazowo dzielimy na mniejsze części,

✓ z nagród-smakołyków wycofujemy się tak szybko, jak to możliwe.



System żetonowy
✓ Nie używaj punktów negatywnych, np. chmurka za złe zachowanie, słonko za

dobre. Taki system jest dla dziecka z autyzmem niejasny. Kumulacja „chmurek”,
jest informacją, że liczba punktów rośnie.

✓ Wprowadzając system żetonowy, należy zacząć od małej liczby punktów (1-2).
Poproś dziecko o wykonanie zadania, które potrafi wykonać samodzielnie
i przyznaj za to punkt.

✓ Zebrane punkty dziecko może wymienić na nagrodę (pudełko nagród).

✓ Punkt przyznaj natychmiast po tym, jak dziecko zrobi to, o co prosisz.

✓ Punkty mogą być przyznawane za wszystkie dobre zachowania dziecka (siedzenie
na krzesełku, narysowanie kreski, ubranie butów).

✓ Liczba punktów, które dziecko zbiera do osiągnięcia nagrody nie może być zbyt
duża (max 6-7 pkt).

✓ Punktami muszą być przedmioty, których nie używasz na co dzień.



Plan aktywności – po co?

Dzieci z autyzmem reagują lękowo na nowości i są bardzo
przyzwyczajone do stałości miejsc i rytmu dnia. Warto
stworzyć im plan aktywności, który ustrukturyzuje otoczenie,
umożliwi sprawdzenie, co będzie się działo w ciągu dnia oraz
zminimalizuje lęk wynikający z niepewności zmian.



Jak stworzyć plan aktywności?

✓ dzieci z autyzmem myślą obrazami, dlatego plan powinien być oparty
na zdjęciach, piktogramach (symbolach) i obrazkach,

✓ zdjęciami lub obrazkami z napisami należy oznaczyć wszystkie
elementy zajęć jakie będą z dzieckiem realizowane,

✓ plan należy umieścić widocznym miejscu (wykorzystując np. tablicę
magnetyczną), a obok pojemnik, do którego będą odkładane obrazki
przedstawiające zrealizowane czynności.



Jak nauczyć dziecko korzystania z planu aktywności?

✓ podejdź z dzieckiem do planu,

✓ pokaż dziecku pierwsze zdjęcie i powiedz, co będzie teraz robiło, np. jadło śniadanie,

✓ po skończonej aktywności podejdź z dzieckiem ponownie do tablicy,

✓ pomóż dziecku zdjąć obrazek i włożyć go do pudełka,

✓ nazwij kolejny element planu, np. mycie zębów.. itd.

Dziecko nauczone korzystania z planu, samo będzie sprawdzało, co znajduje się na tablicy.



Posiłki
✓ Nie karm na siłę!

✓ Nie każ dziecku siedzieć nad posiłkiem przez długi czas.

✓ Stosuj metodę „małych kroków” u dziecka, które odmawia samodzielnego jedzenia –
stopniowe wycofywanie się z karmienia (karm, ale wymagaj, by dziecko zjadło
samodzielnie ostatni kęs, łyżkę zupy; próbuj naprzemienności – podaj trzy łyżki,
wymagając by jedną dziecko zjadło samo, z czasem podaj dwie łyżki, a na koniec
jedną).

✓ Stań za dzieckiem, tak by Twój udział w karmieniu był jak najmniejszy.

✓ Pomóż dziecku – jeśli nie podejmuje jedzenia – techniką „ręka na ręce”, ale tylko
wówczas, gdy dziecko nie unika dotyku (ujmij rękę dziecka trzymającą łyżkę i kieruj Ją
do ust dziecka).

✓ Unikaj stałego mówienia do dziecka i upominania go.

✓ Jeśli dziecko oporuje podczas pomocy z Twojej strony, wstrzymaj pomoc przez chwilę
i ponów próbę, gdy dziecko nie usztywnia ręki.



Zachowania trudne

Zacznij od eliminowania zachowań, które prowadzą do uszkodzenia ciała
dziecka lub sprawiają, że dziecko stanowi zagrożenie dla najbliższego
otoczenia. Praca ta nie polega na karaniu dziecka za złe zachowanie.
Zachowania trudne są wyuczone, a więc można ich oduczyć. Konieczne jest
uświadomienie sobie jakie korzyści dziecko czerpie z faktu, że jest
„niegrzeczne”. Kiedy odkryjesz, co powoduje dzieckiem, łatwiej będzie Ci dać
mu coś w zamian. Dziecko musi otrzymać takie same korzyści, które osiągało
zachowując się „niegrzecznie”.

Ważne jest, by dziecko potrafiło się komunikować – to zredukuje ilość
zachowań niepożądanych.



Jakie korzyści dziecko może czerpać?

✓ ucieka przed wymaganiami,

✓ uzyskuje przedmiot lub uwagę otoczenia,

✓ dostarcza sobie doznań sensorycznych.

Jak reagować na zachowania trudne?

✓ gdy dziecko ucieka od wymagań – należy przeczekać aż dziecko podejmie
współpracę i kontynuować stawianie wymagania,

✓ gdy dziecko próbuje wymusić uwagę – należy ignorować zachowanie (nie
zostawiać dziecka samego, ale nic do niego nie mówić i nie patrzeć na
dziecko),

✓ gdy dziecko dostarcza sobie doznań sensorycznych – należy blokować te
działania i dostarczać ich akceptowalne zamienniki w określonym czasie.



Technika „time outu”

✓ karne krzesełko sprawdzi się tylko w sytuacji, kiedy złe zachowanie
dziecka ma na celu uzyskanie uwagi otoczenia,

✓ na karnym krzesełku dziecko nie może mieć dostępu do żadnych
atrakcyjnych rzeczy – ani zabawek, ani możliwości patrzenia na
bawiące się dzieci,

✓ podczas „time outu” nie rozmawiaj z dzieckiem i nie wyjaśniaj mu
niczego,

✓ uciekające dziecko należy odprowadzać sukcesywnie na „karne
krzesełko”,

✓ krzesełko lepiej jest zastąpić np. kocem, ponieważ wystarczy, żeby
dziecko pozostawało w jego obrębie przez pewien czas,



✓ czas „time outu” powinien być dostosowany do wieku dziecka –
1 minuta na każdy rok życia dziecka,

✓ „time out” kończy się, kiedy dziecko bez uciekania i krzyku spędzi
określony czas pozbawione uwagi otoczenia,

✓ zanim zastosujesz „time out” należy korzystać z procedur opartych
o nagradzanie zachowań poprawnych,

✓ „time out” ma ograniczenia – będzie nagrodą dla dziecka, które
chce uniknąć wymagań.



Nauka komunikacji

✓ Korzystanie z systemu gestów lub piktogramów wpływa pozytywnie
na rozwój mowy.

✓ Komunikacja funkcjonalna to taka, która jest efektywna we wszystkich
środowiskach, w stosunku do różnych osób i jest możliwa pod
nieobecność konkretnego przedmiotu.

✓ System komunikacji powinien być wdrożony tak szybko, jak to
możliwe.



System piktogramów, jak go wdrożyć?

✓ Wybierz pierwszy komunikat, jakiego będziesz uczyć dziecko, najlepiej
coś, o co dziecko będzie chętnie prosić, np. czekolada.

✓ Połóż przed dzieckiem przedmiot, o który będzie ono prosiło oraz
piktogram lub zdjęcie przedstawiające tę rzecz.

✓ Kiedy dziecko będzie sięgało po ulubioną rzecz przekieruj jego rękę na
piktogram i pokieruj nią tak, żeby podało Ci obrazek,

✓ Otrzymując piktogram nazwij przedmiot z obrazka, np. czekolada,
w ten sposób zachęcisz dziecko do powtórzenia słowa lub jego części.



✓ Dziecko powinno otrzymać kawałek czekolady nawet jeśli nie
powtórzy nazwy.

✓ Procedurę powtarzaj kilka razy dziennie przez kolejne dni do
momentu, w którym dziecko chcąc dostać konkretną rzecz
samodzielnie poda Ci piktogram.

✓ Kiedy dziecko osiągnie ten etap należy stopniowo odsuwać się od
Malca po to, by nauczyć go, że komunikacja odbywa się w całym
pomieszczeniu a nie tylko przy stole.

✓ Ten sam system komunikacji powinien funkcjonować w każdym
środowisku dziecka.



Trening czystości

✓ konieczne jest wdrożenie piktogramu toalety,

✓ podprowadź dziecko do miejsca z piktogramem wc, podpowiedz
techniką „ręka na ręce”, by podało Ci piktogram,

✓ nie pytaj dziecka, czy chce iść zrobić siku, ponieważ wtedy przejmiesz
inicjatywę do komunikowania się, a zależy nam na tym, by była ona po
stronie dziecka,

✓ na początku towarzysz dziecku w drodze do łazienki, żeby upewnić się,
czy radzi sobie ze wszystkimi czynnościami. W razie trudności stosuj
metodę „ręka na ręce”, bez komentarzy słownych,



✓ nagrodź dziecko za zrobienie siku, ale także za samo pójście do toalety (za to
że próbowało) – jeśli pochwała jest zbyt słabą motywacją rozważ
wprowadzenie nagród rzeczowych,

✓ u dziecka, które ma duży problem z akceptowaniem nowości warto pominąć
etap wprowadzania nocnika, od razu należy uczyć siadania na toalecie
z użyciem podnóżka,

✓ podczas treningu czystości uczysz dziecko regularności w chodzeniu do
toalety, która poddaje treningowi mięśnie u układzie moczowym,

✓ wraz z osiąganiem przez dziecko coraz większych kompetencji w zakresie
korzystania z wc należy wydłużać okresy niechodzenia do toalety oraz
wycofywać stopniowo nagrody-smakołyki (jeśli były wdrożone).



Czynności samoobsługowe

Każda czynność składa się z kilku pomniejszych czynności
nazywanych łańcuchami. Przy uczeniu czynności samoobsługowych
pomóż dziecku manualnie a nie słownie. Wszelkie podpowiedzi
słowne należy wycofać jak najszybciej, by łańcuch czynności był
płynny, a dziecko nie zatrzymywało się przed kolejnym etapem
oczekując podpowiedzi. Możesz korzystać z planów obrazkowych,
na których zdjęcia będą oznaczać kolejne etapy czynności.

Istnieją trzy metody uczenia łańcuchów.



Metoda pierwsza

od przodu: wymagaj wykonania pierwszego etapu czynności. Kierując do
dziecka polecenie zrób kanapkę, pomóż mu wziąć kromkę chleba. Etap
kontynuuj do czasu aż dziecko na polecenie zrób kanapkę samodzielnie
weźmie kromkę chleba. Po opanowaniu tego etapu zwiększamy
wymagania: na polecenie zrób kanapkę wymagamy, by dziecko wzięło
chleb i posmarowało kromkę masłem. Dziecko nie powinno już wymagać
pomocy przy braniu chleba, tylko w nowym elemencie – smarowaniu.
Kolejnym krokiem jest nauczenie dziecka kładzenia szybki na chleb.
Pomocy udzielaj dziecku tylko w nowych elementach łańcucha.



Metoda druga

od tyłu: nauka polega na zadaniu odwrotnym – od ostatniego elementu
do pierwszego. Pierwszym etapem pracy będzie położenie przez dziecko
na talerzu kanapki zrobionej przez Ciebie. Kiedy dziecko opanuje ten
etap, wymagaj, by położyło ogórka na szynkę, a następnie gotową
kanapkę na talerzu. Kolejnym etapem będzie położenie przez dziecko
szynki na posmarowaną przez Ciebie kanapkę. Naukę kontynuuj aż do
pierwszego etapu czynności.



Metoda trzecia

w całości: kieruj do dziecka polecenie, po czym asystuj przez cały czas 
wykonywania wszystkich elementów.



Nauka zabawy

Ucz dziecko naśladowania z wykorzystaniem różnych przedmiotów oraz,
że z różnymi zabawkami można robić różne rzeczy, np. misia można
przytulać, karmić, usypiać, leczyć, przebierać, itd. Zabawie dziecka
z autyzmem należy nadać określoną strukturę w postaci albumu
aktywności lub pudełka aktywności.



Album aktywności

✓ może mieć formę segregatora lub planu zdjęciowego,

✓ umieść w nim zdjęcia zabaw czy aktywności, którymi dziecko będzie musiało się zająć,

✓ zabawy, które umieścisz w albumie powinny być dziecku znane i nie powinny wymagać
interakcji z drugą osobą,

✓ zacznij od jednego zdjęcia, by nauczyć dziecko korzystania z albumu,

✓ w widocznym miejscu umieść zabawkę ze zdjęcia,

✓ korzystając z albumu dziecko powinno otworzyć go, zobaczyć co w nim jest, a następnie
zająć się tą zabawką,

✓ pomóż dziecku manualnie tylko wtedy, kiedy próbuje robić coś innego lub chce odejść
od zabawy nie kończąc czynności.



Pudełko aktywności

✓ umieść w nim określone zabawki, np. bączek, puzzle, koraliki do
nawlekania, sortery z kształtami,

✓ zacznij od jednego pudełka, którym dziecko może się bawić na
podłodze lub przy stole,

✓ na polecenie pobaw się sam, dziecko powinno wyjąć z pudełka
zabawkę, pobawić się nią i odłożyć ją na miejsce,

✓ jeśli przygotujesz dziecku dwa i więcej pudełek, naucz je, że powinno
zaczynać zabawę od pudełka, które stoi z lewej strony, po skończeniu
zabawy powinno odłożyć pudełko na miejsce i zająć się kolejnym
pudełkiem.



Wydawanie poleceń

✓ polecenie wydaj tylko jeden raz, ponieważ wielokrotne powtarzanie uczy dziecko, że
nie musi wykonać tego, o co jest proszone, od razu,

✓ formułuj polecenie w niezmienny sposób, każda zmiana to dla dziecka z autyzmem
zupełnie nowe polecenie,

✓ zwróć uwagę na to, by dziecko było skoncentrowane: po podaniu polecenia odczekaj
ok. 3 sekundy, jeśli dziecko nie wykona polecenia konieczna jest Twoja podpowiedź
fizyczna (metodą „ręka na rękę”), wskazująca (pokaż palcem odpowiednią rzecz
i czekaj aż dziecko powtórzy gest) lub słowna (powiedz dziecku, co ma pokazać,
powiedzieć),

✓ stopniowo wycofuj podpowiedzi, np. poprzez ich opóźnianie (wydłuż czas na reakcję
dziecka) lub dawanie jej w sposób mniej inwazyjny (weź rękę dziecka i pokieruj
nieznacznie oczekując, że resztę ruchu dziecko wykona samodzielnie).



Układ przedsionkowy
wybrane zabawy

✓ Pozycja stojąca. Kołysanie na boki. Wychylenia na początku nieznaczne, ale rytmiczne,
następnie takie, aby stopa nogi przeciwnej do kierunku wychylenia oderwała się od podłoża.

✓ Stanie na jednej, następnie na drugiej nodze z oczami otwartymi, później zamkniętymi.
Utrzymanie pozycji tak długo, jak to możliwe.

✓ Klęk prosty naprzeciwko partnera lub ściany. Łapanie piłki rzucanej przez partnera albo
odbijanej o ścianę.

✓ Maszerowanie w miejscu, kolana wysoko uniesione, palce u stóp skierowane ku podłożu.
Następnie marsz dookoła pokoju.

✓ Podskakiwanie jak pajacyk. Na początku można ćwiczyć same ruchy kończyn górnych, następnie
dolnych, a potem je łączyć.

✓ Bieg lub szybki marsz z natychmiastowym zatrzymaniem się na chwilę i ponownym ruszeniem.

✓ Przysiad. Skakanie obunóż w przysiadzie.



Układ proprioceptywny
wybrane zabawy

✓ Noszenie, przenoszenie ciężkich przedmiotów.

✓ Chodzenie na piętach, palcach, kolanach, na czworakach.

✓ Odciskanie dłoni, stóp, palców, łokci, kolan w masie solnej, gipsie, plastelinie.

✓ Pchanie przed sobą dużych zabawek.

✓ Ciągnięcie dużych zabawek.

✓ Wskakiwanie na poduszki, gruby materac.

✓ Chodzenie tyłem.

✓ Bębnienie rękami w dużą piłkę.

✓ Dociskanie kolan do klatki piersiowej w leżeniu na plecach.

✓ Zawijanie dziecka w karimatę, koc i dociskanie pleców, rąk, nóg.

✓ Przeciąganie się w parze, przeciąganie liny, rozciąganie gumy.



Układ dotykowy
wybrane zabawy

✓ Wkładanie rąk i nóg do kosza wypełnionego piłeczkami, fasolą, kasztanami, gąbką.

✓ Dotykanie dłoni i przedramion materiałami o różnych fakturach.

✓ Dotykanie poszczególnymi palcami materiałów o różnych fakturach.

✓ Malowanie na niby ramion, kolan, nóg, rąk, głowy pędzlami różnej wielkości i grubości,
wałkami malarskimi, futerkiem.

✓ Spacerowanie po ścieżce fakturowej (wykonanej z materiałów o różnych fakturach) na
czworakach w linii prostej, zakrzywionej, kolistej, zygzakowatej.

✓ Toczenie dużej piłki po ciele dziecka.

✓ Opukiwanie dłoni drewnianym klockiem.

✓ Nacieranie oliwką lub żelem odkrytych części ciała i wycieranie ich ręcznikiem, z jednoczesnym
stosowaniem mocnego nacisku.

✓ Wkładanie rąk do ciepłej lub zimnej wody (ciepło, zimno), pudru czy talku (gładkość), sterty
bawełnianych ścinek (miękkość) i opisywanie odczuwanych wrażeń.



Schemat ciała
wybrane zabawy

✓ Odbijanie różnymi częściami ciała balona, piłki.

✓ Uderzanie w swoje części ciała i w podłogę (jedną ręką, obiema, palcami).

✓ Stukanie, klepanie różnymi częściami ciała w materac, piłkę, podłogę.

✓ Przemieszczanie się w pozycji na brzuchu, plecach, pośladkach, kolanach
dookoła własnej osi, do przodu i do tyłu.

✓ Budowanie i burzenie na sygnał wieży z rąk i nóg.

✓ Ciągnięcie za kostki, przeguby rąk dziecka leżącego na brzuchu lub na plecach.

✓ Chodzenie, bieganie na sztywnych lub miękkich nogach.

✓ Uderzanie piętami o powierzchnie podłogi.

✓ Wytrzeszczanie i mrużenie oczu.



Koordynacja obustronna
wybrane zabawy

✓ Skoki obunóż i na jednej nodze.

✓ Wymachy rękami do przodu, do tyłu. Ruchy okrężne ramionami.

✓ Chwytanie oburącz i jedną ręką przedmiotów rzucanych do dziecka.

✓ Podrzucanie w parach piłeczek, balonów na kocu, chuście.

✓ Wyklaskiwanie dłońmi lub wygrywanie na instrumencie prostego rytmu.

✓ Podskakiwanie obunóż z piłką między kolanami.

✓ Czołganie się pod przeszkodą w przód i tył.

✓ Rysowanie symetrycznych kół stopami i łokciami.

✓ Przenoszenie na tacy kubeczków do połowy wypełnionych wodą.

✓ Strzelanie goli za pomocą tuby piankowej lub papierowej.



Mała motoryka
wybrane zabawy

✓ Zgniatanie papieru w kulkę jedną ręką.

✓ Nakładanie makaronu, koralików na patyk, sznurek.

✓ Wrzucanie guzików do skarbonki.

✓ Składanie i rozkładanie papieru, origami.

✓ Przykładanie do siebie kolejno palców każdej dłoni: kciuk do kciuka, wskazujący
do wskazującego itd.

✓ Kręcenie jednym palcem wokół drugiego.

✓ Wieszanie chusteczek na sznurku i przypinanie ich klamerkami.

✓ Wciskanie w tablicę korkową pinezek, potem wyjmowanie ich.

✓ Łamanie patyczków.

✓ Ostrzenie kredek temperówką.



Równowaga
wybrane zabawy

✓ Chodzenie na czworakach po dmuchanym materacu.

✓ Chodzenie na czworakach z workiem wypełnionym sypkim materiałem na plecach.

✓ Chodzenie do przodu i do tyłu z woreczkiem na głowie.

✓ Chodzenie po rozłożonej na podłodze grubej linie.

✓ Chodzenie stopa za stopą do przodu i do tyłu po torze prostym i zakrzywionym.

✓ Przekładanie woreczka, pluszaka z ręki do ręki raz pod jednym, raz pod drugim kolanem.

✓ Chodzenie po linii z przekraczaniem przeszkód.

✓ Przechodzenie pod liną.

✓ W rozkroku toczenie piłki między nogami do tyłu, do rodzica.

✓ W leżeniu przodem naśladowanie spoglądania przez lornetkę, grania na fujarce czy bębenku.


