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Zespół Aspergera – oczami dziecka

Myślę w konkretny
sposób. Pojmuję
wypowiadane zdania
dosłownie.

Nie rozumiem
idiomów,
wniosków, metafor,
aluzji i sarkazmu.

Dezorientujesz mnie mówiąc:
„Trzymaj swoje konie, kowboju”, kiedy
to co chcesz przekazać to „Przestań
biegać”. Nie mów mi, że to „bułka z
masłem”, kiedy chcesz powiedzieć,
że „To będzie łatwe do zrobienia.
Kiedy mówisz „leje jak z cebra”,
zaczynam sobie wyobrażać to
okrągłe naczynie. Mów „Deszcz pada
bardzo mocno”.

Pomóż mi w
relacjach
społecznych.



Zespół Aspergera -  oczami dziecka

Polegam na Tobie. Wszystko
co mi się przytrafia, kim się
staję nie miałoby miejsca bez
ciebie. Bądź moim
adwokatem, bądź moim
przewodnikiem, kochaj mnie
za to kim jestem i zobaczymy
jak daleko zajdę.

Pokaż mi jak zrobić coś
innego niż tylko mówienie.
 I przygotuj się na
pokazywanie tego więcej niż
kilka razy. Wizualne wsparcie
pomaga mi zarządzać moim
czasem  i poznać twoje
wymagania.

Jestem
nastawiony na
obraz. Dotrzesz do
mnie, kiedy mi    to
pokażesz.

Przeróżne widoki, dźwięki, zapachy,
smaki i dotyk, których możesz nawet nie
zauważyć, dla mnie mogą być bolesne.
Moje środowisko często wydaje się być
wrogie.  Mogę się wydawać wycofany
albo wojujący, ale to jest tylko mój
sposób na samoobronę. To jest powód,
dla którego zwykłe wyjście do sklepu
spożywczego może być dla mnie
udręką.



Zespół Aspergera - oczami dziecka

Żeby się czegoś nauczyć muszę
to zobaczyć, ponieważ
wymawiane słowa są dla mnie
jak para, wyparowują z mojej
głowy jeszcze zanim zrozumiem
ich sens.  Instrukcje i informacje
przedstawione wizualnie
powinny pozostać przede mną
tak długo jak tego będę
potrzebować.

Możesz słyszeć jak
rekompensuję sobie moje braki
w słownictwie, przez to brzmię
jak profesorek, mówienie słów
albo zdań które są ponad mój
wiek. Czuję się zobowiązany do
takiego sposobu wysławiania
się. Słowa te mogą pochodzić z
książek, telewizji albo rozmów
innych ludzi.

Trudno jest mi mówić co
potrzebuję, kiedy nie umiem
opisywać moich uczyć. Mogę
być głodny, sfrustrowany albo
zmieszany, ale aktualnie nie
umiem znaleźć słów, które to
opisują. Zwracaj uwagę na
mowę ciała, pobudzenie czy
inne sygnały, które mogą
znaczyć, że coś jest nie tak.

To może wyglądać, jakbym nie
chciał bawić się z innymi dziećmi ,
ale tak naprawdę mogę po prostu
nie wiedzieć jak zacząć rozmowę
albo dołączyć do innych dzieci.
Naucz mnie jak bawić się z innymi.
Zachęcaj inne dzieci, żeby
zaprosiły mnie do zabawy.



Prewencja
 ataków złości, frustracji

 i bezsilności

Żywność 
i suplementacja

Radzenie sobie 
ze stresem

Bądź
zorganizowany

Zarządzanie
 własnym czasem

Sen

wystarczająco długi

powodujący 
relaks

regularne 
godziny 
kładzenia 
się
do łóżka

rób 
rozkłady 
dnia

miej odpowiedni
 zapas czasuplanuj dzień planuj przestrzeń

wszystko na swoim miejscu, 
miejsce na „wszystko”

pamiętaj o 

mindfulness

pamiętaj o poczuciu humoru

bez cukru
odpowiednie nawilżenie
(niegazowana woda)

suplementacja
( wit. A,B,C,D)

oddychaniu



Prewencja
 ataków złości, frustracji

 i bezsilności

Komunikacja 

Socjalizacja

Rozwój fizyczny

Uczenie się

Rodzina

wspierająca

najlepiej pełna

ćwicz pamięć

 angażuj wiele zmysłów

odpowiednie
 ćwiczenia oddechowe

bez presji 

z przewodnikiem

spotykanie się z ludźmi

obrazy
zasady, normy społeczne

uczenie się
emocji swoich
i innych

zdrowe emocje

ucz się systematycznie

regularne ćwiczenia fizyczne

uczenie się
emocji



Wskazówki do pracy z uczniem z autyzmem / ZA
       

                                                    
                 

Bazuj  na wzajemnym szacunku
 dla uczuć, opinii, pragnień

 i potrzeb dziecka

Poznaj jego rzeczywiste
 możliwości 

Zbuduj pozytywną relację
 i zaufanie

Rozwijaj w dziecku wiarę 
w jego możliwości i kompetencje
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