
JAK PRACOWAĆ Z MAŁYM DZIECKIEM Z AUTYZMEM – WSKAZÓWKI DLA
RODZICA

Cel: Zwiększenie uwagi dziecka skierowanej ku rodzicowi (co przysporzy dziecku okazji do
nauki, w tym języka i komunikacji)

Gdy małe  dzieci  nie  zwracają uwagi  na rodziców i  inne osoby,  omijają  je bardzo ważne
okazje do nauki. Wszystko, czego małe dzieci uczą się na temat komunikacji, emocji, języka i
interakcji  społecznych,  bierze  się  z  licznych  indywidualnych  doświadczeń  związanych  z
patrzeniem, naśladowaniem i kontaktami z ludźmi. Jeśli ich uwaga przez dłuższy czas nie jest
ukierunkowana  na  rodziców  i  inne  osoby  –  koncentrując  się  na  ich  twarzach,  głosach,
działaniach – proces uczenia się może być spowolniony, zwłaszcza w zakresie komunikacji
społecznej i zabawy. Aby go usprawnić, ich uwaga skierowana na inne osoby musi wzrosnąć.

 Określ centrum uwagi dziecka

 Znajdź swoje miejsce w centrum uwagi dziecka – skieruj się do niego twarzą
w twarz

 Wyeliminuj czynniki konkurujące z tobą o uwagę dziecka

 Znajdź strefę komfortu dziecka i pozostań w niej

 Podążaj  za  dzieckiem:  stosuj  aktywne  słuchanie,  narrację,  pomaganie  i
naśladowanie

Co możesz zrobić, aby zwiększyć ilość uwagi, którą twoje dziecko poświęca innym ludziom?

1. Dowiedz się, co lubi twoje dziecko w kilku obszarach aktywności, np.

 Którymi zabawkami lub przedmiotami lubi się bawić

 Które  zabawy  towarzyskie/społeczne  (czyli  te  bez  użycia  przedmiotów)
wywołują uśmiech u dziecka

 Które formy aktywności na świeżym powietrzu lubi

 Które przedmioty i formy aktywności  pomagają je uszczęśliwić,  gdy jest  w
złym humorze

 Których piosenek lub dźwięków lubi słuchać

 Z których  form aktywności  i  zabawek  mogę  skorzystać  podczas  posiłków,
zabiegów pielęgnacyjnych, aby sprawić, by dziecko się uśmiechało/śmiało

 W jaki sposób moje dziecko lubi się bawić książeczkami

2. Zajmij swoje miejsce w centrum uwagi dziecka



- odpowiednia pozycja. 

Komunikacja społeczna odbywa się za pośrednictwem oczu, twarzy i ciała. Chcemy,
aby dzieci na nas patrzyły i nawiązywały powtarzający się kontakt wzrokowy. Zatem
naszym celem jest siedzenie na wprost dziecka podczas zabawy i innych aktywności
w ciągu dnia, na tym samym poziomie, by bez trudu mogło obserwować twarz i oczy.
Te dzieci, które mają silną potrzebę ruchu sprzyjać może pozycja stojąca. W takich
sytuacjach świetnie sprawdza się stolik kawowy lub dziecięcy. Dobrze by stolik był na
tyle ciężki, by dziecko mogło się oprzeć i swobodnie manipulować. 

- wykorzystaj czas posiłków.

 Np. spożywaj posiłek razem z dzieckiem, siedząc na wprost niego. 

 Gdy dziecko skończy swoją małą porcję, podaj mu kolejną, ale nie rób tego,
zanim nie zasygnalizuje, że chce dokładkę. Może to być jakiekolwiek subtelne
zachowanie  (krótkie  spojrzenie  na  ciebie,  wyciągnięcie  ręki  ku  jedzeniu,
wydanie  dźwięku,  wypowiedzenie  słowa).  Potraktuj  ten  sygnał  jako  próbę
komunikacji  i  szybko podaj  jedzenie  mówiąc  np.  „Jeszcze?  Oczywiście,  że
możesz dostać więcej”. 

 Zaproponuj  dziecku  gryza,  zachęć  je  do  podzielenia  się  kęsem  swojego
jedzenia, pochylając się ku niemu z otwartą buzią

 Umieść kubek z piciem w zasięgu wzroku, ale poza zasięgiem rąk. Podnieś go
przed nim i spytaj, czy chce pić, zanim mu go podasz. Nalej do kubeczka tylko
troszkę płynu,  aby mogło  się  upomnieć  o dolewkę.  Poczekaj  na sygnał  od
niego, zanim mu go podasz.

 Po zakończeniu  posiłku  zaśpiewaj  dziecku  krótką  piosenkę  lub  zaproponuj
zabawę paluszkową, zanim odejdziecie od stołu, by maksymalnie wykorzystać
czas twarzą w twarz

3. Wyeliminuj konkurencję

 Zwróć uwagę na czynniki rozpraszające i zrób z nimi porządek (np. podczas
zabawy  odkładaj  nieużywane  zabawki  poza  zasięgiem  wzroku,  wyłącz
telewizję, ogranicz inne dźwięki)

 Gdy dziecko uczy się dopiero wchodzenia w interakcje, zadbaj o to, by inni
członkowie  rodziny,  wchodzili  w  interakcje  z  dzieckiem  pojedynczo.  Zbyt
duża  liczba  osób  powoduje  rozproszenie  uwagi  dziecka,  brak  mu  również
elastyczności w przerzucaniu uwagi na kilka osób jednocześnie.

4. Określ strefę komfortu swojego dziecka 

 Naucz  się  odczytywać  sygnały  dziecka  dotyczące  odczucia  komfortu  z
bliskości. Pomogą w tym pytania:



 Czy moje dziecko nie odwraca ode mnie wzroku ani się ode mnie nie oddala?

 Czy moje dziecko patrzy na mnie czasami i moje działania?

 Czy znajduję  się  naprzeciwko mojego dziecka  i  na  tyle  blisko,  by móc  go
dotykać i sięgać po znajdujące się pomiędzy nami przedmioty?

 Czy moje dziecko czuje się komfortowo bawiąc się przedmiotami? 

5. Przyłącz się podążając za dzieckiem

 Słuchaj aktywnie – gdy jesteśmy słuchaczami małego dziecka pochłoniętego
zabawą,  usiądźmy naprzeciw  niego  (kontakt  wzrokowy),  by przyglądać  się
temu  co  dziecko  robi,  aby  rozumieć  jego  cele,  opisywać  działania,
komentować  z  podziwem  i  dodawać  efekty  dźwiękowe  lub  budować
dramaturgię (radosne okrzyki, werble itp.). Możemy również naśladować jego
działania za pomocą innego przedmiotu.

 Twórz narrację – dodawaj proste słowa lub krótkie zdania, aby opisać to, czym
zajmuje  się  twoje  dziecko.  Warto  mówić  prostym  językiem,  aby  pomóc
dziecku  wychwytywać  pojedyncze  słowa  oraz  kojarzyć  je  z  różnymi
przedmiotami  i  czynnościami.  Opisywanie zabawy dziecka bez przerywania
mu bądź zmiany obiektu koncentracji może pomóc w podtrzymaniu uwagi na
tobie i aktywności, w czasie gdy dostarczasz mu okazji do nauki języka.

 Zaoferuj swoją pomoc – podawaj dziecku zabawki, przedmioty, jeśli wykazuje
nimi  zainteresowanie,  zamiast  umieszczać  je  w  zasięgu  ręki.  Wręczając
poszczególne przedmioty,  nazywaj je. Podając jedzenie dziel  je na mniejsze
części,  podawaj  po  jednym  kawałku,  by  zwiększać  okazję  do  nauki
komunikacji  oraz  przyswajania  wypowiadanych  przez  ciebie  słów  o
obserwacji twoich działań. Wręczaj przedmioty z odpowiednim komentarzem,
aby mieć pewność, że twoje dziecko zauważyło twoje włączenie się w zabawę.
Jeśli twoje dziecko jest bardzo niezależne, aranżuj sytuacje, w których będzie
potrzebowało twojej pomocy.

 Naśladuj  działania  swojego  dziecka  –  naśladowanie  może  objąć  również
odgłosy  lub  słowa wypowiadane  przez  dziecko.  Połącz  wszystkie  działania
kroku 5 w jedno (słuchaj, bądź narratorem, pomagaj, naśladuj).

Cel:  przysporzyć  dziecku  okazji  do  uśmiechu  i  śmiechu  podczas  zabaw społecznych,  by
dłużej uczestniczyć w interakcji i zwiększyć okazje do nauki.

Zabawa to z wielu powodów istotny element pomagania dziecku w procesie uczenia.

 Więcej  zabawy = szybsze  uczenie  się  –  Radość  podtrzymuje  chęć  kontynuowania
aktywności, a więcej praktyki prowadzi do szybszego uczenia się 



 Więcej  zabawy  –  więcej  okazji  do  nauki  –  im  dłużej  pozostajesz  interakcji  z
dzieckiem, tym więcej okazji do nauki

 Wprowadzenie zabawy do nauki wspomaga procesy uczenia się i zapamiętywania –
aktywność  sprawiająca  przyjemność  skutkuje  znacznie  szybszym  i  trwalszym
procesem uczenia się 

 Sygnały  wysyłane  przez  dziecko  świadczące  o  chęci  dalszego  uczestniczenia  w
przyjemnej aktywności stanowią dla niego podstawę nauki komunikacji – patrzenie,
antycypowanie, uśmiechanie się, wyciąganie rąk itp. mogą się rozwinąć w wyraziste
gesty i słowa

 Ulubiona  aktywność  sama  w  sobie  stanowi  nagrodę  –  powtórzenie  sprawiającej
Radość aktywności,  po tym jak dziecko zakomunikuje dalszą chęć uczestnictwa w
niej, stanowi doskonałą nagrodę za podjętą przez nie próbę komunikacji

 Często inicjowane zabawy zwiększają ilość uwagi kierowanej na ciebie przez dziecko
– gdy dziecko odkryje,  jaki  rodzaj  wspólnej  aktywności  sprawia mu przyjemność,
będzie  poszukiwało  coraz  większej  liczby  okazji,  co  przekłada  się  na  większe
zaangażowanie, większą komunikację i więcej okazji do nauki

1. Wejdź w rytm codziennych sensorycznych zabaw społecznych.

Codzienne sensoryczne zabawy społeczne to formy aktywności, w których z przyjemnością
uczestniczycie  wraz  z  dzieckiem,  zwróceni  do  siebie.  Formy  te  charakteryzuje  przede
wszystkim wzajemność. Oznacza to, że wraz z dzieckiem na zmianę komunikujecie się za
pomocą słów, gestów lub wyrazów twarzy, aby podtrzymać „grę”. Żadne z was nie kieruje
drugim, choć często będziesz musiał zainicjować zabawę. Dzieje się to w określonym rytmie
– ty zaczynasz zabawę, robisz przerwę, dziecko wysyła sygnał, ty kontynuujesz, ty robisz
przerwę, dziecko kontynuuje i tak dalej.

Codzienne sensoryczne zabawy uczą dziecko, że ciała i twarze innych osób „mówią” – że są
to ważne źródła komunikacji oraz, że ludzie potrafią wyrażać i odczytywać emocje podczas
kontaktu twarzą w twarz. Zabawy te mogą również pomóc regulować emocje dziecka, jego
energię i poziom ekscytacji,  tak by było ono tak czujne i skupione na tobie, jak to tylko
możliwe oraz gotowe, by się od ciebie uczyć.

 Wybierz formę aktywności uruchamiającą zmysły i wywołaj uśmiech dziecka – np.
aktywność fizyczna (łaskotanie, podskoki, huśtanie, zabawy paluszkowe, piosenki itp.). Jeśli
wybrana  przez  ciebie  aktywność  jest  dłuższa,  jak np.  piosenka czy zabawa paluszkowa,
zaintonuj pierwsze słowa twoje dziecko zdradza oznaki chęci kontynuowania zabawy. Zrób
pauzę  przed  wielkim  wydarzeniem i  spójrz  wyczekująco  na  swoje  dziecko.  Po  wielkim
wydarzeniu zróbcie chwilę przerwy, śmiejcie się, aby dać upust swojej radości. Potem ułóż
dłonie  i  ciało  tak,  jak  gdybyś  miał  wszystko  powtórzyć  i  zaczekaj. Poczekaj  na  jakieś
działanie lub dźwięk wydany przez dziecko, mający na celu zachęcenie cię do ponowienia



zabawy.  Liczy się  każdy drobny gest.  Powtarzajcie  dopóki starczy ci  energii  lub uwaga
dziecka  zacznie  słabnąć.  Oczekiwanie  na  wskazówki  dziecka  włącza  je  w  zabawę  i
równoważy interakcje. Teraz to zabawa dwuosobowa. W której aktywnie uczestniczą dwie
osoby, zamiast jednego aktora i jednego obserwatora.

 Nie pomijaj pełnych wyczekiwania spojrzeń dziecka jako sygnałów świadczących o
tym, że chce powtórzyć zabawę. Jeśli uwaga dziecka jest zwrócona ku tobie, nawet subtelna
pozawerbalna komunikacja stanowi w istocie formę komunikacji.

 Liczy się powtarzanie. Im lepiej znana jest zabawa, tym bardziej dziecko może w niej
uczestniczyć jako równorzędny partner i tym więcej się uczy.

 Gdy wprowadzasz nową zabawę, może się okazać, że twoje dziecko okazuje pewne
wątpliwości. Zaprezentuj  aktywność w krótkich fragmentach, rozpoczynając i kończąc ją
kilkakrotnie,  by dziecko mogło się jej  nauczyć i wiedziało,  czego może się spodziewać.
Dzieci nie zawsze czerpią radość z nowej zabawy.  Czasami można odnieść wrażenie,  że
wcale nie są nią zainteresowane. Jeśli jednak po kilku powtórkach dziecko wyraźnie czuje
się niekomfortowo, przerwij zabawę i przejdź do lepiej znanej i lubianej.

2. Stwórz repertuar i dopracuj zabawy.

Społeczne zabawy sensoryczne to powtarzalne formy aktywności, a gdy twoje dziecko się
ich nauczy, może stracić zapał. Do wczesnych sygnałów należą: osłabione reakcje między
przerwami, odwracanie wzroku, gdy nadejdzie twoja kolej oraz zmiana mowy ciała. Aby nie
utracić  korzyści  płynących  z  codziennych  sensorycznych  zabaw  społecznych,  należy
wzbogacić  repertuar,  traktować dziecko jak równorzędnego partnera,  wybierać  najlepszy
czas i miejsce oraz rozsądnie korzystać z przedmiotów, jeśli mogą pomóc zabawie.

Pomocne wskazówki:

 Niech twoja kolej trwa krótko, by dziecko miało więcej okazji do reakcji

 Unikaj  sytuacji,  w której  uszczęśliwiasz swoje dziecko zwyczajnie  je zabawiając,
podczas gdy ono radośnie, lecz biernie cie obserwuje

 Wprowadzaj  kolejne  zabawy  społeczne,  jeśli  opanuje  jedną  z  nich.
Wykorzystywanie  prostych  piosenek  połączonych  z  prostymi  ruchami  rąk  jest
szczególnie  ważne  -  powtarzalny  język,  ułatwiający  przewidywanie,  społeczne
znaczenie zabaw, budowanie zdolności do naśladowania gestów.

 Gdy  tylko  poczujesz,  że  zabawa  staje  się  zbyt  powtarzalna,  włącz  jakieś
urozmaicenie np. nowe efekty dźwiękowe, nowe kroki, może rekwizyty lub nowy
uczestnik zabawy.

 Wiedz,  kiedy zakończyć  zabawę –  jeśli  reakcje  dziecka  słabną,  przejdź  do innej
aktywności lub gdy staje się zbytnio pobudzone, zdecydowanie zakończ i zaproponuj
spokojniejszą zabawę.



 Możesz włączyć pewne typy przedmiotów do zabawy. Musi to być przedmiot, który
będzie podtrzymywał uwagę dziecka na tobie, a nie na przedmiocie. Dlatego tylko
ty, jako rodzic, możesz się nimi posługiwać. Dziecku nie powinno ich trzymać ani
manipulować nimi.

 Stosuj naprzemiennie codzienne zabawy społeczne i zabawę przedmiotami. Zabawy
społeczne wzmacniają umiejętności społeczne i komunikacyjne, więzi emocjonalne
oraz umiejętność naśladownictwa. Z kolei zabawa skoncentrowana na przedmiocie
wyrabia u dziecka umiejętność myślenia, naśladowania, koordynację rąk i ciała oraz
złożone umiejętności związane z zabawą. 

3. Zoptymalizuj poziom energii do nauki.

Nadmiernie bądź niedostatecznie pobudzone dzieci nie są w najlepszym stanie do nauki.
Ważne, aby umieć ocenić poziom energii dziecka.

 Naucz się wyciszać aktywność, gdy dziecko robi się mocno pobudzone, np.

-  nie  musisz  przerywać zabawy – bądź łagodniejszy,  wolniejszy,  cichszy i  mniej
stymulujący

- dzieci zdenerwowane lub pobudzone z innych powodów często uspokajają się pod
wpływem delikatnych  sensorycznych  zabaw społecznych.  Można również  pomóc
kołysząc, przytulając bądź ściskając, zwłaszcza w okolicy głowy i pleców. 

 Znajdź sposób na doenergetyzowanie niedostatecznie pobudzonego dziecka

- pobudź dziecko przez podskakiwanie, kręcenie lub wykorzystanie szybkich działań
i piosenek

-  korzystaj  z  mocniejszego  dotyku,  głośniejszych  dźwięków,  silniejszego  głosu,
większych emocji

- stosuj gwałtowne lub urywane ruchy: szybkie podskoki na twoich kolanach lub na
piłce

- wykorzystaj dotyk: pocieranie, ściskanie kończyn, masaż bosych stóp, zawijanie w
matę.  Uwaga na łaskotki  – szybko pobudzają.  Jeśli  dziecko wróci  po więcej  lub
domaga się łaskotek, kontynuuj. W innym razie zaprzestań.

Źródło: S. J.  Rogers, G. Dawson, L. A. Vismara,  Metoda wczesnego startu dla dziecka z
autyzmem(ESDM), (2015)


