
Dla rodziców dzieci z autyzmem

Drodzy rodzice dzieci z autyzmem ... Obecny czas jest na pewno trudny dla Was i Waszych dzieci. 
Chciałabym zaproponować praktyczne działania, które będą wspomagały rozwój naszych 
przedszkolaków, pomagały ustrukturyzować schemat dnia, który na pewno się zmienił. Na początku
kilka słów o planach aktywności.
Usystematyzowany rytm dnia , transparentność i przewidywalność następujących po sobie zdarzeń 
oraz ograniczona ilość napływających bodźców to jedne z podstawowych warunków dających 
dzieciom z autyzmem poczucie bezpieczeństwa zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Metodą, 
która w jasny i czytelny dla dziecka sposób porządkuje rytm dnia czy krótszy odcinek czasowy 
( np. czas pobytu w przedszkolu) jest plan aktywności. Plany aktywności mogą dotyczyć również 
nauki samoobsługi, zabawy, rysunku i wielu innych działań w zależności od potrzeb dziecka.
Co to jest plan aktywności?...... 
Plan aktywności to zestaw zdjęć, czy zapisanych słów, które są zrozumiałą dla dziecka wskazówką 
do wykonania zadań czy określonych sekwencji czynności. W zależności od potrzeb i możliwości , 
może to być plan bardzo szczegółowy, np. plan umycia zębów lub ogólny, np. plan całego dnia. 
Plan dnia możemy skonstruować na arkuszu w formie tabelki. W każdym wierszu po kolei 
wstawiamy np. słowa lub symbole zrozumiałe dla dziecka, oznaczające czynności, które będziemy 
wykonywać a obok każdej nazwy czynności mamy miejsce na wskaźnik (np. guzik na rzep) , który 
informuje, że dana czynność trwa lub zaraz się zacznie, np.:

Myję się

Jem śniadanie

Wykonuję zadania

Bawię się 

Rysuję

Przykładowy plan aktywności informuje, że zaraz będziemy jeść śniadanie a następnie wykonywać 
zadania, bawić się i rysować. Wskaźnik w formie np. uśmiechniętej buźki przesuwamy 
przystępując do kolejnej aktywności. Metodę planu aktywności możemy wykorzystać do nauki 
różnorodnych czynności.
W przypadku nauki samoobsługi, np. mycia zębów, plan aktywności może mieć formę albumu. Na 
każdym zdjęciu jest przedstawiona kolejna czynność, którą ma dziecko wykonać, np. :
Zdjęcie nr 1: Kubek i szczoteczka
Zdjęcie nr 2: Pasta nakładana na szczoteczkę
Zdjęcie nr 3: Mycie zębów
Zdjęcie nr 4: Mycie szczoteczki
Zdjęcie nr 5: Kubek i szczoteczka odłożone na swoje miejsce.

Ucząc dziecko różnorodnych czynności na podstawie planu aktywności stosujemy podpowiedź 
manualną, która polega na nakierowaniu dziecka w taki sposób, aby zadanie zostało wykonane 
poprawnie – np. kierujemy jego ręce w stronę szczoteczki z kubkiem. Podpowiedź manualną z 
czasem należy ograniczać, aż do całkowitego wycofania. 
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