
   Drodzy rodzice dzieci z autyzmem

Proponuje kolejny temat dotyczący wspierania rozwoju Waszych dzieci -  jest to
nauka słuchania ze zrozumieniem. 

Naukę  rozpoczynamy od najprostszych, umożliwiających dziecku osiągnięcie
sukcesu  zadań.  Przeważnie  są  to  ćwiczenia  służące  rozumieniu  nazw
przedmiotów.  Prezentując  dziecku  dwa,  trzy  przedmioty  z  najbliższego,
znanego  otoczenia, wydajemy polecenia typu: „Daj kubek!”. Zadaniem dziecka
jest  podanie  odpowiedniego  przedmiotu.   Staramy  się,  aby  dziecko  nie
popełniło  błędu.  Należy  w  odpowiednim  momencie,  jeżeli  dziecko  się  myli,
przekierować  jego  rękę  na  odpowiedni  obrazek  (udzielić  podpowiedzi
manualnej), jednak zadania podpowiedzianego nie nagradzać a  zrobić to, jeżeli
dziecko następnym razem wykona zadanie poprawnie. Nagradzamy wykonanie
tych zadań,  które są wykonane samodzielnie i  pojawiają  się  w 5 sekund po
wydaniu polecenia. Dalej możemy przygotować obrazki  przestawiające różne
przedmioty znane dziecku. Nauczyciel wymawia nazwę przedmiotu o dziecko
podaje  odpowiedni  obrazek.    Rozwijając  dalsze  kompetencje  słuchania  ze
zrozumieniem możemy wypowiadać pojedyncze zdania opisujące przedmiot na
ilustracji a dziecko dobiera odpowiedni obrazek, np. mówimy:  „Piesek idzie” i
dziecko  podaje  obrazek  z  psem.  Z  czasem zdania  mogą stawać  się  bardziej
rozwinięte.  Na  dalszym  etapie  możemy  przygotowywać  ćwiczenia,  podczas
których  dziecko  różnorodne  przedmioty      w  otoczeniu,   książeczkach,
gazetach, podręcznikach, komputerze.

   Ważnym elementem ćwiczeń  rozumienia  mowy jest  rozumienie  poleceń.
Przygotowujemy proste, jednoznaczne polecenia typu: „Klaśnij!”, „Podskocz!”,
„Pomachaj!”.  Kiedy  dziecko  opanuje  rozumienie  prostych  czasowników
dokładamy  do nich rzeczowniki, np. „Połóż na stole”, „Włóż do piórnika” itd.
Jeśli dziecko wykonuje proste polecenia można rozpocząć naukę wykonywania
bardziej  złożonych  typu:  „  Idź  do  szuflady  i  przynieś  zeszyt”.  Podczas  tych
ćwiczeń  również  udzielamy  podpowiedzi  manualnej   a  nagradzamy  za
poprawne, samodzielne wykonane polecenia.



Z  czasem  rozpoczynamy  naukę  rozumienia  czytanego  tekstu.  Rozpoczynając
ćwiczenia  należy  przygotować  książeczkę  ze  zrozumiałymi  dla  dziecka
ilustracjami  i  napisać  do  nich  prosty  tekst.  Podczas  czytania  dziecko  ogląda
ilustracje i  dobiera odpowiedni do tekstu obrazek kładąc go przed sobą. We
wszystkich tych ćwiczeniach pamiętamy, aby rozpoczynać je mając na uwadze
strefę najbliższego rozwoju dziecka oraz zasadę stopniowania trudności.


