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CHARAKTERYSTYKA 
DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA

- trudności w nawiązywaniu kontaktu 
wzrokowego

- kłopoty w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami 
adekwatnych do wieku dziecka

- słabą integrację zachowań społecznych, 
emocjonalnych oraz umiejętności 
komunikacyjnych

- specyficzne, ograniczone zainteresowania 
dziecka

- sztywne trzymanie się ustalonych reguł i zasad



CHARAKTERYSTYKA 
DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA

- dosłowne, literalne rozumienie języka

- niezgrabność ruchową 

- kłopoty wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej 
(np. nadwrażliwość na hałas, dotyk)

- trudności w rozumieniu i opanowaniu zasad złożonych 
gier zespołowych (np. zbijak, zośka)

Dodatkowo zwróciłyśmy uwagę na częste, choć nie wynikające z klasyfikacji, problemy tych dzieci, takie jak:





OGÓLNE ZASADY PRACY 
Z DZIECKIEM Z ZA

1. Akceptacja i zrozumienie ograniczeń 
dziecka z zespołem Aspergera.

2. Odpowiednia organizacja otoczenia z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
dziecka.

3. Stosowanie jasnego systemu zasad i 
konsekwencji pozytywnych i 
negatywnych.

4. Bazowanie na Jego mocnych stronach, 
uzdolnieniach i zainteresowaniach.



KONTAKT WZROKOWY,
MIMIKA, GESTYKULACJA, POSTAWA CIAŁA

Twój uczeń może mieć znaczne 
trudności w nawiązywaniu 

właściwego kontaktu 
wzrokowego, rozumieniu 

i odpowiednim używaniu mimiki 
twarzy, gestykulacji, postawy 

ciała, które służą prawidłowym 
relacjom z innymi…



KONTAKT WZROKOWY,
MIMIKA, GESTYKULACJA, POSTAWA CIAŁA

„Proszę pani, ja nie używam gestów,

bo właściwie nie wiem po co miałbym ich używać”



KONTAKT WZROKOWY, 
MIMIKA, GESTYKULACJA, POSTAWA CIAŁA

• Przywołuj dziecko do kontaktu wzrokowego, 
POWIEDZ: „Popatrz na mnie”.

• analizuj z dziećmi mimikę i gestykulację 
postaci i bohaterów pojawiających się na 
obrazkach w czytankach i lekturach

• możesz podpowiadać dziecku z ZA, na co 
powinno zwrócić szczególną uwagę:

twarz, oczy, układ rąk, pozycję ciała.

• Stosuj ćwiczenia oparte na dramie



KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI

Twój podopieczny zwykle ma 
znaczne trudności 

w tworzeniu właściwych 

dla jego wieku związków 

z rówieśnikami opartych 

na wspólnej zabawie, 
zainteresowaniach, 

odczuciach…



KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI

• Ważne jest aby ustalić z całą klasą zasady 
obowiązujące podczas przerw i często 
je przypominać,

• Stwórzcie bank pomysłów na zabawy 
podczas przerw, a następnie po kolei 
wprowadzajcie nowe aktywności,

• Wielu zabaw dziecko z zespołem Aspergera musi 
się wyuczyć, a w przypadku zabaw opartych o 
abstrakcję należy udzielać bardzo szczegółowych 
instrukcji. Trudne są dla tych dzieci np. zabawy w 
chowanego, w ciepło – zimno itp.



KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI
ZASADY ZABAWY W CIEPŁO – ZIMNO

• Pokazujemy dzieciom przedmiot, który zamierzamy schować.
• Wybieramy osobę, która będzie go szukać oraz tę, która schowa go.
• Wybrana osoba wychodzi z sali (albo pozostaje w sali i zamyka oczy). 
• W tym czasie drugie wybrane dziecko chowa przedmiot tak, aby nie było go widać.
• Wtedy zapraszamy szukającego do sali.
• Aby mógł on odnaleźć przedmiot potrzebuje pomocy – podpowiedzi od reszty 

dzieci.
• Sposób podpowiadania jest następujący:
• Gorąco, parzy – oznacza już prawie znalazłeś przedmiot, już prawie go dotknąłeś
• Ciepło, coraz cieplej – idziesz w dobrym kierunku, jesteś coraz bliżej
• Chłodno – oddalasz się od przedmiotu
• Zimno, lodowato – jesteś bardzo daleko, idziesz w przeciwną stronę
• Podpowiadanie jest umowne, nie ma związku z temperaturą w sali.
• Gdy przedmiot zostanie odnaleziony, wyznaczamy kolejne dzieci do poszukiwania 

oraz do chowania. 



UCZUCIA I EMOCJE

Uczeń z zespołem Aspergera
najczęściej nie umie odwzajemniać 

odczuć innych ludzi, może 
niewłaściwie reagować, gdy inni 

przeżywają radość, smutek, strach, 
złość; zwykle nie rozumie 

kontekstów i niuansów 
poszczególnych sytuacji społecznych, 

w związku z czym nie wie, 

jak powinien zareagować czy postąpić…



UCZUCIA I EMOCJE

• Zawsze kiedy to możliwe zwracaj 
uwagę na różnorodne uczucia, 

• Nazywaj emocje postaci na 
obrazkach, bohaterów czytanych 
książek, oglądanych filmów,

• Nie obawiaj się nazywania 
własnych emocji, zarówno tych 
przyjemnych, jak i nieprzyjemnych 
przy uczniach.



UCZUCIA I EMOCJE

„Ech wy z tymi waszymi 
przykrościami”



UCZUCIA I EMOCJE

„Proszę pani, czy może pani 
mi powiedzieć co ja mam 
robić jak ktoś płacze, bo 

mi się wtedy tak strasznie 
chce śmiać?”



UCZUCIA I EMOCJE
historyjka społeczna

Co mogę zrobić, gdy komuś jest smutno?

Czasem ludzie są smutni. Wtedy często płaczą.

Tak się dzieje, kiedy zdarzy im się coś przykrego. Takich sytuacji może być bardzo wiele, przykładowo:

- gdy ktoś powie im coś niemiłego

- gdy ktoś ich uderzy

- gdy zgubią coś ważnego

- gdy zepsuje się im ulubiona zabawka

- gdy ktoś bliski zachoruje

Osoba, której jest smutno potrzebuje spokoju, ciszy i zrozumienia.

Powinieneś w jej obecności zachować poważną minę.

Czasem ktoś komu jest smutno chce zostać sam. Jeśli mówi ci o tym, powinieneś zostawić go samego. Jeśli ta osoba nie 
mówi, byś zostawił ją samą możesz zrobić kilka innych rzeczy.

Możesz wtedy powiedzieć „Widzę, że jest ci smutno”

Możesz pocieszyć tę osobę i powiedzieć jej coś miłego.

Możesz zrobić dla niej laurkę, poczęstować czymś słodkim lub zaproponować wspólny spacer – może to poprawi jej 
nastrój.

Jeżeli smutny jest ktoś z twojej rodziny możesz go przytulić.

Kiedy tak się zachowujesz innym jest miło, lubią z tobą przebywać, a gdy ty będziesz potrzebował pomocy na pewno 
chętnie ci pomogą.



IZOLOWANIE SIĘ

Dziecko z zespołem Aspergera
często izoluje się od otoczenia, 
preferuje samotne spędzanie 

czasu, możesz dostrzegać, 

iż nie poszukuje ono z własnej 
inicjatywy kontaktów z innymi, 

rzadko pokazuje to, 

co go interesuje, 

nie chwali się swoimi 
wytworami, osiągnięciami…



IZOLOWANIE SIĘ

• Zachęcaj wszystkie dzieci w klasie, by w różnych 
sytuacjach dbały o siebie nawzajem tak, 
by nikt nie pozostawał sam, 

• Podczas lekcji  korzystaj z losowych metod doboru w pary, 
zespoły czy drużyny, aby uniknąć sytuacji, w której uczeń
z ZA pozostanie sam,

• Jeśli dzieci pracują już w grupach to przydzielaj role,     
jakie mają pełnić poszczególne osoby, 

• Zachęcaj dzieci, aby przedstawiały swoje zainteresowania 
i zdolności, np. na lekcjach wychowawczych – uczeń 
z zespołem Aspergera może okazać się atrakcyjnym kolegą 
poprzez swoje specyficzne zainteresowania 
lub uzdolnienia.



SPECYFICZNE ZAINTERESOWANIA

Twój uczeń może przejawiać 
intensywne, nadmierne 
zainteresowanie jednym 

lub więcej wciąż tym samym 
tematem, zajęciem, poświęcać 

mu większość swojego czasu, 
powtarzać wielokrotnie te same 

czynności, pytania, równocześnie 
nie poświęcając uwagi innym 

zabawom, tematom, czynnościom, 
w tym nauce w szkole…



SPECYFICZNE ZAINTERESOWANIA

„ Jak byście dali mi wszyscy 
spokój to bym czytał i czytał, 

aż by mi oczy spuchły”



SPECYFICZNE 
ZAINTERESOWANIA

• Wykorzystaj zainteresowania lub ulubione 
zabawy swojego ucznia jako nagrodę w zamian 
za podejmowanie innych aktywności,

• Ważne jest ustalenie tu od samego początku 
jasnych reguł – „Lekcja to czas nauki i pracy, 
przerwa – czas na zabawę i przyjemności”,

• Chwal i nagradzaj, gdy uczeń powstrzyma się 
od podejmowania ulubionego tematu 
rozmowy lub wypowiada się na zadany temat.



RUTYNY I RYTUAŁY

Uczeń z zespołem Aspergera
może narzucać sobie 

lub innym osobom w otoczeniu 
pewne stale te same 
zachowania – rutyny 

lub rytuały, które w codziennym 
życiu mogą jemu i innym 

osobom w otoczeniu bardzo 
utrudniać funkcjonowanie...





RUTYNY I RYTUAŁY

• Jeśli rutynowe zachowanie nie zaburza 
funkcjonowania dziecka i nie przeszkadza innym, 
to nie wprowadzamy żadnej zmiany

• Aby zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, 
ważne jest tworzenie przewidywalnego 
otoczenia, 

• Równie ważne jest uprzedzanie ucznia o 
możliwych zmianach,

• Wprowadzaj zmiany techniką ”
małych kroków”.



STEREOTYPIE

Twój podopieczny może 
prezentować stereotypowe 

i powtarzające się 
manieryzmy ruchowe 

np. trzepotanie, wykręcanie 
rąk lub palców, złożone 

ruchy całego ciała…



STEREOTYPIE
• Czasem stereotypie pojawiają się w chwilach, 

gdy dziecko nie ma żadnego zajęcia, 
jest znudzone, skończyło już swoje zadanie 
i nie wie co ma robić dalej, jest zakłopotane 
bo nie wie jak ma zareagować w nowej dla 
niego sytuacji,

• ważna jest praca nad sferą emocjonalną              
i uczenie dziecka właściwego wyrażania 
przeżywanych uczuć, przypominaj swojemu 
uczniowi sposoby na odreagowanie napięcia, 
zrelaksowanie się,

• można umówić się na znak, który będzie 
oznaczał dla niego „stop  - włącz samokontrolę”.



STYMULACJE

Uczeń może być 
zaabsorbowany fragmentami 

przedmiotów, materiałów, 
takimi ich cechami, jak kolor, 

faktura, dźwięk, wibracja,

jaką wytwarzają…



STYMULACJE

• Dzieci z zespołem Aspergera żeby coś poznać, 
muszą to dotknąć, więc jeśli wyznaczysz granice 
pozwól uczniowi na taką aktywność,

• Przy okazji ucz też zasad życia społecznego takich 
jak: przedmioty należące do innych osób 
dotykamy tylko za ich zgodą,

• Zaabsorbowanie różnymi przedmiotami 
wykorzystuj w czasie swoich lekcji – dla tych, 
którzy upodobali sobie dźwięki puszczaj muzykę, 
dla wzrokowców używaj kolorowych plansz 

i wykresów.   



DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA 
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

• często znajduje ciszę i spokój, z dala od zgiełku i 
tłumu ludzi,

• niekiedy może realizować swoje pasje i 
zainteresowania

• bywa ważnym pomocnikiem i doradcą

• w osobie nauczyciela bibliotekarza 

znajduje oparcie i zrozumienie

• staje się dorosłym, który namiętnie czyta, 

a swoją pasją dzieli się z innymi….



https://www.youtube.com/watch?v=14374HFwLlo

https://www.youtube.com/watch?v=14374HFwLlo


Kaczor Donald słyszy odgłosy walki dochodzące z lodówki.

Otwiera drzwi i patrzy, a tam…….. bita śmietana.”



STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 
Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM „POMOST”


