
Pamiętajmy, że dzięki zabawom dziecko czuje, że jest kochane i ważne, że bliscy 
lubią z nim spędzać czas, nie dlatego, że czymś szczególnym sobie na to zasłużyło, 
ale dlatego, że sama jego obecność sprawia im radość. Podczas wspólnych zabaw 
buduje się więź między dzieckiem a rodzicami. To kapitał, z którego człowiek 
czerpie przez całe życie i który jest wzorcem budowania relacji z innymi ludźmi. 

Wspólna uwaga

Zwracanie  uwagi  na  przedmiot,  któremu  poświęca  uwagę  inna  osoba,to  wielkie
osiągnięcie  rozwojowe,  dzięki  któremu  dziecko  zyskuje  olbrzymie  możliwości
uczenia się. 
Zanim małe  dziecko (od 8 miesiąca  życia)  zbliży  się  do  nieznanego przedmiotu,
celowo spogląda na matkę, aby sprawdzić, czy jej twarz wyraża strach, czy radość.
W ten sposób dziecko może uniknąć niebezpieczeństwa.

Dziecko w wieku 12 miesięcy na pytanie typu „gdzie jest piesek?” powinno wskazać
wzrokiem lub palcem siedzącego obok czworonoga. W czasie odwiedzania nowych
miejsc dzieci również dzielą się zainteresowaniem wskazując zauważone przedmioty,
nawet te znajdujące się w większej odległości lub dla nich niedostępne (np.: pokazują
zwierzęta, jadące auto, samolot na niebie). Ważne jest obserwowanie, czy dziecko
potrafi  pokazać  palcem przedmiot,  który  go  zainteresował  i  czy  przenosi  wzrok
z obiektu na  osobę,  której  pokazuje  ten  obiekt,  sprawdzając  czy  ona również  go
widzi.  Większość 30-miesięcznych maluchów powinno opanować już umiejętność
wskazywania  palcem  obiektów  swojego  zainteresowania  oraz  słownego
przywoływania uwagi rodzica i komentowania tego, co zauważyło. 
Dzieci  z  autyzmem często  potrafią  wskazać  przedmiot,  np.  zabawkę,  którą  chcą
dostać,  ale  rzadko  spoglądają  jednocześnie  na  matkę,  aby  sprawdzić,  czy  matka
patrzy w wyznaczonym kierunku.

Poniżej prezentuję ćwiczenia w formie zabawy, które kształtują u dziecka 
umiejętność dzielenia pola uwagi.

OPIS ĆWICZENIA:
Wkładamy do skrzynki atrakcyjne dla dziecka przedmioty, wyciągamy jeden z nich i 
pytamy dziecko czy chce. Staramy się w tym czasie nawiązać z dzieckiem kontakt 
wzrokowy, zwrócić jego uwagę na osobę, która trzyma przedmiot. Jeżeli dziecko 
spojrzy na osobę, nawiąże relację trójstronną (patrzy raz na przedmiot, raz na osobę) 
wtedy dajemy mu atrakcyjną rzecz. 

Oglądamy wspólnie książeczki i PALCEM DZIECKA pokazujemy obiekty na 
ilustracjach (samochód, piłka, konik, piesek itp.). Możemy też oglądać album ze 
zdjęciami i na fotografiach wskazywać poszczególnych członków rodziny.



Uczymy dziecko prostych gestów: papa, kosi kosi; podczas zabawy pamiętaj, że 
najpierw Ty wykonujesz gest sama, a potem delikatnie robisz to samo ręką dziecka.

Ograniczamy przestrzeń rozpraszania się uwagi dziecka: jeśli bawicie się przy stoliku
(np. plasteliną), pilnuj, aby dziecko bawiło się tą plasteliną w tym czasie tylko na 
stoliku; jeśli budujecie wieżę z klocków na podłodze, pilnuj, aby maluch nie 
wychodził poza dywan (jeżeli nie masz w domu dywanów lub dywan zajmuje całą 
podłogę w pokoju – przed zabawą rozłóż np. koc i na nim się bawcie).

Przygotowujemy atrakcyjne zabawki, które przyciągną uwagę dziecka. 
Najważniejsze jest jednak, aby ogniskować ją zarówno na przedmiocie, jak i na 
osobie, która przedmiot posiada. Dziecko otrzymuje zabawkę, jeśli wyciągnie po nią 
rękę i równocześnie zwróci wzrok w kierunku mamy. 

Kontynuujemy interesujące dla dziecka działania (np. huśtanie, kołysanie, podawanie
klocków) wtedy, kiedy dziecko patrzy na nas. Zachęcamy i chwalimy dziecko za 
nawiązywanie kontaktu wzrokowego, za śledzenie wzrokiem naszych gestów, 
czynności. Ważne, by zwracać uwagę na spojrzenie dziecka i nazywać przedmioty, 
które je zainteresowały. Modelowanie takich zachowań ma na celu rozwijanie 
zdolności dzielenia pola uwagi oraz zachęcanie do inicjatywy w komunikacji.

Ważne jest, aby w trakcie zabawy z dzieckiem:
-  używać gestów nakazujących przy użyciu palca lub całej dłoni („bądź cicho”, 
„daj”),
- używać gestów oznajmienia („pokaż mi”, „zobacz tam”),
- podążać za wskazaniem (patrzymy lub idziemy we wskazanym kierunku). 


