
Naśladowanie

     Naśladowanie jest podstawowym mechanizmem uczenia się. Umiejętność tą 
zdobywają już niemowlęta a rozwój naśladownictwa sprzyja kształtowaniu motoryki 
dużej i małej, mowy, umiejętności zabawy tematycznej czy zdobywaniu niemal 
każdej umiejętności praktycznej. Dzieci z autyzmem często nie skupiając uwagi na 
innej osobie mają jednocześnie kłopot z naśladowaniem. Ćwiczenia z naśladowania 
możemy rozpocząć, jeśli dziecko potrafi nawiązać kontakt wzrokowy z rodzicem, 
opiekunem czy nauczycielem i choć przez chwilę skupić na nim uwagę. Zaczynamy 
od najprostszych dla dziecka poleceń mówiąc np.: „Zrób tak!”, „Podskocz !”, 
„Klaśnij!” itd. , demonstrując jednocześnie ruch, jaki ma dziecko wykonać. Podczas 
nauki można podpowiedzieć manualnie (np. pokierować rękę w odpowiednim 
kierunku)  i nagradzać, jeśli dziecko wykona oczekiwany ruch prawidłowo. 
Kolejnym krokiem może być rozwijanie np. umiejętności rysowania. Pomocną 
metodą podczas nauki rysowania są plany aktywności, które opisałam w poprzedniej 
publikacji. Dziecko   rysuje  konkretny obrazek przerysowując kolejne części obrazka
ze wzoru. Ćwiczenie to uczy skupienia uwagi, dając   jednocześnie bezpośrednią 
satysfakcję z wykonanego zadania – samodzielnego narysowania obrazka,  poczucie 
sprawstwa oraz podmiotowości własnego działania . Podczas kolejnych etapów nauki
naśladowania np. ruchów do piosenki, lepienia z plasteliny czy wielu innych 
umiejętności możemy zastosować metodę videomodelingu. Korzystając z funkcji 
„Stop Klatka” mamy możliwość wracać wielokrotnie do różnych  czynności 
prezentowanych na ekranie. Również tą metodą możemy uczyć dziecko zabawy 
tematycznej, np. samochodzik wjeżdża do garażu, budowanie domu z klocków, 
kładzenie lali spać itd.

Rys. Przykładowy plan aktywności rysunku psa. Może on być skonstruowany w 
postaci małej książeczki - każdy obrazek na kolejnej stronie. Stopień trudności 
dostosowujemy do dziecka, warto zacząć od prostych rysunków, np. słońce, kwiat, 
domek...



   Życząc powodzenia w podejmowanych próbach, chciałabym podkreślić, iż nie są to
teoretyczne wykłady. Przekazywane tutaj  metody sprawdzają się w pracy 
pedagogicznej w naszym przedszkolu i w innych placówkach, do których uczęszczają
dzieci z autyzmem. Są one skuteczne w organizowaniu procesu nauczania i 
wychowania a dzieci  po prostu je lubią, gdyż są dostosowane do ich możliwości.
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