
Autyzm 
- czyli dzieci się różnią J



Oto jest Kuba
Przypowieść o autyzmie wokół nas J



Oto ja – Kuba i mój przyjaciel Michał 

Podobno trochę inaczej widzimy świat, ponieważ mamy autyzm. 
1 dziecko na 100 ma autyzm.

Czyli jak się rozejrzysz wokół – nawet nie wiedząc o tym,
pewnie zobaczysz kogoś, kto ma diagnozę autyzmu.



Po czym możesz poznać, 
że ktoś ma autyzm??

Może nie patrzeć Ci w 
oczy…

Może wyglądać, jakby 
nie był Tobą 
zainteresowany..



Czyżby mnie nie lubił???...

Może nie reagować na to,      
co mówisz, albo reagować 
zaskakująco – na przykład 
odwracając się od 
Ciebie…Może też nie 
rozumieć Twoich żartów..

Może zakrywać uszy… 
Może sprawiać wrażenie, 
jakby Cię nie słyszał.. 
Mimo tego, że słuch ma 
bardzo dobry. 



Ho ho!   Jaki „dziwny”…
Może wykonywać „dziwne”, 
specyficzne ruchy – na 
przykład machać rękoma, 
podskakiwać, kiwać głową, 
czy też uciekać bez powodu ..

Może nie mówić, może też 
wydawać zaskakujące Cię 
dźwięki (iiiiiiiii, eeeeeee)    
albo mówić „inaczej” – na 
przykład wciąż na ten sam 
temat, który akurat go 
fascynuje…



Może być niezwykle przywiązany do jakiegoś 
przedmiotu, rzeczy i bardzo trudno mu się z nią 
rozstać.. 

Czasem też tak mamy J



Trochę, jak każdy z nas J

Może lubić jeść tylko 
określone potrawy – i może 
być ich naprawdę niewiele..

Może lubić określone ubrania –
na przykład mięciutkie 
koszulki bez metek, luźne 
skarpetki lub nawet tylko gołe 
stopy, może nie lubić nosić 
dżinsów, obcisłych rajstop czy 
butów..



Hmm… To może być trudne..

Może być bardzo 
przywiązany do swoich 
przyzwyczajeń i nie lubić 
zmian – na przykład w 
planie dnia, trasie dojazdu do 
szkoły, ułożenia książki na 
stole… 

Może nie radzić sobie ze 
zmianami w sposób, 
który Cię zaskoczy –
na przykład głośno 
płakać, piszczeć, kłaść 
się na ziemi, a nawet 
uderzać siebie – tak, to 
może się zdarzyć..



O! To tak, jak niektórzy z nas..J

Może bawić się 
zabawkami w inny 
sposób niż większość 
dzieci..

Albo może mieć swoje 
pasje, które mogą Cię 
zaskoczyć...



Mimo tego, że mamy 
diagnozę o wspólnej nazwie-

autyzm
– każdy  z nas jest zupełnie 

inny.

Dokładnie tak samo, 
jak Ty i Twoi koledzy 

jesteście różnymi osobami J



Większości czynności, które 

Tobie przychodzą z łatwością

- i nawet się nie 

zastanawiasz, skąd je umiesz 

– my musimy się nauczyć…

….krok po kroku

Nawet siedzenia w ławce 

musimy się nauczyć…

Nie jest to dla nas takie 

proste…



Ciągła praca i nauka… 
dorośli nazywają je terapią

Lubimy „dogadywać się” ze 
światem – ale musimy się 
nauczyć, jak to zrobić…

Lubimy mieć przyjaciół         –
ale musimy nauczyć się być 
z drugim człowiekiem..



Lubimy słuchać

i rozumieć – ale 

potrzebujemy w tym 

pomocy…

Lubimy patrzeć

i widzieć – ale 

musimy się tego 

nauczyć..



Codziennie, przed 

rozpoczęciem lekcji 

uczymy nasze 

zmysły czuć tak, 

jak czują 

wszystkie inne 

dzieci…



Lubimy uczyć się poprzez zabawę i 
muzykę J



Ale tak jak 

wszyscy inni 

uczniowie, 

codziennie

ciężko pracujemy 

w ławkach,

ucząc się pisać, 

czytać, liczyć J



Albo… uczymy się 

w inny sposób 

komunikować ze 

światem – tak 

żeby móc pokazać 

swoje potrzeby i to, 

co czujemy..



Często potrzebujemy 

trochę innych metod, 

żeby wszystko 

zrozumieć i być 

coraz mądrzejszymi 

ludźmi.

Na przykład te 

obrazki dorośli 

nazywają 

piktogramami..



Uwielbiamy uczyć się dotykając ..
Nasze panie nauczycielki muszą mieć 
dobre pomysły, żeby nas zaciekawić J



Może będziemy 
astronautami?

A może szefami 
kuchni?

Któż wie, co 
niesie nam
przyszłość?



Codziennie uczymy 

się przydatnych

w życiu czynności, 

żeby kiedyś 

być jak najbardziej 

samodzielnymi 

dorosłymi osobami..



Jak wszystkie 
dzieci 
odrabiamy 
lekcje w domu!

Czasami nawet 
bez wiedzy 
rodziców J



Lubimy się bawić –

ale tego też musimy 

się nauczyć …

Lubimy doświadczać 

NOWOŚCI – ale jest 

to trudne i 

potrzebujemy 

duuuuuuużo więcej 

czasu na trenowanie 

...



Podejmujemy 
niełatwe 
wyzwania 
– nasze panie 
mają 
nieskończoną 
ilość pomysłów J



Poznajemy świat 
podczas wypraw
i wyjazdów. 

Bywamy 
wszędzie tam, 
gdzie wybierają 
się na ogół dzieci..



Razem się bawimy –

naprawdę to lubimy 

– tylko często trzeba 

nam w tym pomóc..



Cieszy nas wspólne 

świętowanie J

Choć niektórzy 

sądzą, że świat 

i ludzie są nam 

obojętni ;)



Wyjeżdżamy bez 

rodziców na wakacje 

– to takie kolonie,

na których uczymy 

się przez cały 

dzień…

Ale oczywiście też 

odpoczywamy J



Jak każde dziecko cieszymy się 
zwycięstwami J



To dla nas ważne, 

żeby móc osiągać 

sukcesy!

Nasi Rodzice też 

potrzebują być z nas 

dumni J



A najważniejsze… to mieć 
w życiu przyjaciół…



Co możesz dla nas zrobić?
Traktuj nas zwyczajnie 
– jak kolegów, którzy po prostu potrzebują trochę więcej 
czasu, żeby zrozumieć o co chodzi, kiedy do nas mówisz.



Co możesz dla nas zrobić?
Nie rezygnuj, kiedy natychmiast Ci nie odpowiemy –
a nawet wtedy, kiedy wcale Ci nie odpowiemy. 
Słyszymy i najczęściej świetnie rozumiemy, co do nas 
mówisz.
Pomimo, że może się wydawać, że nie zwracamy na Ciebie 
uwagi.



Co możesz dla nas zrobić?

Nie śmiej się z nas, nie traktuj, jakby nas nie było, 
nie komentuj naszego zachowania stojąc tuż obok.. 

To jest przykre dla nas i dla naszych rodziców.



Co możesz dla nas zrobić?

Często potrzebujemy, żebyś mówił trochę wolniej,
patrząc tylko na nas, najlepiej „prosto w oczy”. Powtórz, 

jeśli widzisz, że nie zrozumiałem.

Nie bój się, nie uciekaj – nawet jeśli zachowujemy się nieco 
inaczej, a czasem nawet trochę dziwnie i niezrozumiale.



Co możesz dla nas zrobić?

Uśmiechnij się i spróbuj się z nami zaprzyjaźnić J



Nie omijaj mnie obojętnie J


