
Każdy  poranek  jest  pozornie  taki  sam.  Pospiesznie  pokonujemy  znaną  trasę,

wsiadamy do autobusu lub auta i jedziemy do miejsc, w których tego dnia spędzimy

dużo czasu. 

Rutyna nie jest zła, bo porządkuje. 

Czasem jednak coś może być inne niż zwykle.

Gdy na drodze do pracy, którą pokonujesz od lat, właśnie rozpoczął się remont,

wybierasz  inną  trasę.  Jeśli  autobus  numer  13  uciekł  Ci  sprzed  nosa,  szybko

znajdziesz inny, który również dowiezie Cię do celu. 

Nieprzewidziane  zdarzenia  mogą  pokrzyżować  plany,  ale  potrafisz  znaleźć

rozwiązanie. 

Dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu niewiele znacząca sprawa staje się

poważnym problemem.

Osoby  autystyczne  potrzebują  wewnętrznego  porządku  i  dokładnego  zaplanowania

czynności.  Daje  im  to  poczucie  bezpieczeństwa,  a  także  pozwala  uniknąć  zbytniego

stresu.  Porządek w pewien sposób ułatwia  też  chorym odbiór  świata  i  jego bodźców,

pozwala  zapanować  nad  wszechogarniającym  chaosem,  który  przynosi  otaczająca

rzeczywistość.

Komunikowanie się

Ważną  kwestią  w  kontaktach  z  autyzmem  jest  komunikacja.  Osoby  z  zaburzeniami  

z tego spektrum są czasem ponadprzeciętnie inteligentne i dojrzałe. Mają też stosowną

do  wieku  wiedzę  i  umiejętności.  Dlatego  błędem  jest  traktowanie  dorosłych  ludzi

z autyzmem jak dzieci. Problematyczna pozostaje jednak kwestia tzw. skojarzeń. Podczas

rozmowy  w  głowie  posiadacza  zaburzeń  autystycznych  pojawiają  się  bowiem  różne

skojarzenia, czasem z pozoru bardzo odległe od pierwotnego i stałego tematu rozmowy.

Ludzie z autyzmem potrzebują zatem doprecyzowania, pełniejszego objaśniania kwestii

poruszanych w rozmowie, zadają dodatkowe pytania, które nie oznaczają niezrozumienia,

a wynikają z potrzeby uporządkowania wiedzy i przekonania się, że dobrze zrozumiało się

rozmowę.

Komunikacja  z  osobą  autystyczną  wymaga  zatem  zaangażowania,  cierpliwości



i wyrozumiałości.  Powinniśmy pamiętać o zadawaniu pytań, aby upewnić się, że w pełni

zrozumieliśmy autystycznego rozmówcę.  

Życie za mgłą

Autyzm  to  także  pewne  nieprawidłowości  w  sferze  zmysłów.  Osoby  z  zaburzeniem  

z  tego  spektrum  są  bardzo  wrażliwe  na  bodźce  zewnętrzne,  często  mają  problemy  

z dotykiem (czują obciążenie mięśni, utrudnienia przy pracach manualnych), czasem też

widzą nieostro i w sposób rozmyty.

Każda osoba autystyczna jest jednak inna, może mieć różne objawy. Zachowania, które

zaobserwujemy u jednej osoby z autyzmem, mogą nie występować u innej. Jest to świat

różnych planet,  a  na  każdej  z  nich  jest  konkretny człowiek  ze  swoimi  indywidualnymi

problemami,  sukcesami,  marzeniami.  Przekonaliśmy  się  o  tym  podczas  warsztatów

z  osobami  autystycznymi.  Staraliśmy  się  poznać  tę  chorobę,  by  przygotować  się  

do stworzenia tej książki.

Dwa światy – wspólny świat  

Wszyscy  żyjemy  w  tym  samym  świecie  –  chociaż  czasem  się  różnimy…

W  erze  rozkwitu  nowych  mediów  i  ogromnego  tempa  życia  wszyscy  doświadczamy

chaosu, nadmiaru bodźców, mamy problemy z odpowiednim odbiorem rzeczywistości.  

W kontakcie z  autyzmem nie  chodzi  o  poznanie  odrębnych światów,  a  o zrozumienie

drugiego  człowieka.  Temu  właśnie  służy  ta  książka  –  ma  być  pomocą  w  poznaniu  

i zrozumieniu osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Ma skruszyć lody oraz zburzyć

mury lęku. 

Doczytać

W Lublinie ma swój  oddział Krajowe Towarzystwo Autyzmu  (ul.  Droga Męczenników

Majdanka  20).  Podczas  warsztatów  przygotowujących  nas  do  napisania  książki

spotykaliśmy się z pracownikami tej placówki. Dodatkowe informacje na temat działalności

KTA można znaleźć na stronie: www.kta.lublin.pl

http://www.kta.lublin.pl/


Scenariusz1

Czas trwania: 1,5 godz.

Cel:  przybliżenie  uczestnikom  świata  osób  autystycznych  oraz  uwrażliwienie  

na ich problemy.

Metody pracy: aktywizujące, działania plastyczne.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć:

 książka „Codzień”

 włóczka

 taśma izolacyjna lub papierowa

 okulary zniekształcające widzenie (np. okulary do czytania)

 zimowe rękawice

 obciążniki na ręce lub coś utrudniającego ruchy rąk 

           (np. woreczki wypełnione grochem)

 lista zniekształconych numerów telefonów [załącznik nr 1]

 obrazki z załącznika [załącznik nr 2]

 szary papier

 nożyczki

 klej

 sznurek

 spinacze

 mazaki, markery

Przebieg zajęć:

 „Pajęczyna” – działanie integracyjne, wprowadzające w tematykę zajęć

Uczniowie stoją w kole. Każdy uczestnik ma za zadanie zakończyć zdania:

Gdy jestem w grupie wielu osób…

Gdy poznaję kogoś nowego…

Gdy jestem zestresowany...

Rozpoczyna osoba, która w danej chwili  trzyma w ręce włóczkę. Następnie przekazuje

motek kolejnej osobie, jednocześnie trzymając nitkę. W ten sposób między uczestnikami

powstaje symboliczna pajęcza nić.

1 Scenariusz nawiązuje do pierwszej części broszury.



Ćwiczenie ma celu pokazanie, że każdy z nas odbiera świat inaczej.

Prowadzący pyta uczestników o doświadczenia związane z autyzmem. Pokazuje książkę

„Codzień”,  przedstawia  historię  jej  powstania  (książka  jest  wynikiem spotkań  artystów

z  osobami  z  autyzmem),  wyjaśnia  cel  warsztatu  –  czyli  uwrażliwienie

na niepełnosprawność oraz przybliżenie schorzenia, jakim jest autyzm.

Ćwiczenie  ma  na  celu  zwrócenie  uwagi  na  sposób  odbioru  osób  autystycznych  

przez społeczeństwo oraz spowodowane brakiem wiedzy stereotypy na temat autyzmu.

Książka „Codzień”

Prowadzący  rozpoczyna  czytanie  książki.  Czytanie  przerywane  jest  działaniami,  które

mają pomóc uczestnikom w zrozumieniu problemu podejmowanego w publikacji.

Kiedy koniec?

Zaczyna się dzień

Codzień

będzie trudno

za bardzo za bardzo

za mocne za mocno

za dużo za dużo

za głośne za głośno

chowam się wtedy przed światem

tu jest bezpiecznie.

„Rój pszczół”

Prowadzący wyznacza taśmą pole „bezpiecznego kokonu”.  Jedna osoba odgrywa rolę

osoby  autystycznej,  reszta  uczestników  to  symboliczny  ,,rój  pszczół”.  Na  znak

prowadzącego  ,,rój  pszczół”  atakuje  osobę  autystyczną,  tj.  wszyscy  jednocześnie

do niej  mówią, lekko szczypią albo po prostu łapią za ręce, nogi,  dotykają włosów itp.

Kiedy jednak  osoba  autystyczna  stanie  w polu  bezpieczeństwa,  nikt  już  nie  może  jej

dotykać  i wszyscy milkną.

Rozmowa  o  odczuciach  osoby  atakowanej,  uświadomienie,  że  osoby  autystyczne  są

wrażliwe na nadmiar bodźców.



Kiedy koniec?

świat jest nieostry

litery się plączą

a wy mi przerywacie

Uczestnicy zakładają okulary z nieostrymi soczewkami, zimowe rękawice oraz obciążniki

lub coś innego utrudniającego ruchy rąk. Zadaniem uczestników jest zapisanie na kartce

numeru  telefonu  z  przygotowanej  wcześniej  listy  (tekst  na  kartce  został  wcześniej

zniekształcony).

Rozmowa z uczestnikami o tym, że ludzie z autyzmem mają trudności z wieloma prostymi

czynnościami.

my-śli-ma-ki

pomagają szybko

zapamiętać ludzi

Uczestnicy  zostają  podzieleni  na  trzy  grupy.  Każda  grupa  dostaje  taki  sam  zestaw

rysunków i ma za zadanie w ciągu pięciu minut ułożyć je we właściwej kolejności. Kiedy

rysunki zostaną ułożone, okazuje się, że każda grupa ułożyła rysunki inaczej.

Ćwiczenie ma pokazać, że każdy z nas ma indywidualny ciąg skojarzeń. Rozmowa o tym,

że osoby z autyzmem łączą osoby z kolorami, cyframi lub według innego, znanego sobie

klucza.

Plastyczna interpretacja sytuacji osoby autystycznej

Każdy z uczestników wycina z papieru określoną część garderoby (np. koszulkę, spodnie,

żakiet) i wypisuje na niej cechy, które różnią go od innych. Następnie do tego wyciętego

ubrania dokleja kieszeń, w której chowa kartkę z zapisanymi przemyśleniami dotyczącymi

tematu zajęć. Przez salę zostaje rozciągnięty sznurek, do którego uczestnicy spinaczami

przypinają wykonane prace.

Podsumowanie zajęć

Przedstawienie wykonanych prac. Wysłuchanie wniosków i przemyśleń uczestników.


