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TERAPIA JEST ŹRÓDŁEM TEGO CO DLA DZIECKA 

ATRAKCYJNE I PRZYJEMNE

 Daj czas dziecku.

 Daj czas sobie.

 Pokazuj dziecku swoją postawę, że je akceptujesz i 
jesteś po to, by z nim być i by mu pomóc.

 Baw się z dzieckiem i je obserwuj. Terapia przez zabawę.

 Wzmacniaj wszelkie próby kontaktu, spojrzenie, dotyk.

 Sprawdzaj jego reakcje na to co proponujesz.

 Wzmacniaj rzeczy na „tak”.

 Eksperymentuj, bądź kreatywny.

 Zaskakuj dziecko.

 Stopniowo wprowadzaj zasady, bądź konsekwentny w 
ich przestrzeganiu.



Trudności dzieci ze spektrum Autyzmu

 Nadwrażliwość dotykowa 

Dziecko unika dotyku, szorstkich ubrań. Odczuwa niechęć do 

zmian temperatury.

 Niedowrażliwość dotykowa

Dziecko poszukuje wyzwań ruchowych. Jest bardzo aktywne 

oraz lubi ekstremalne doznania. Wszędzie go „pełno”.

 Postępowanie terapeutyczne:

Eliminujemy sztywne, szorstkie ubrania. Podejmujemy próby 

dotyku z odpowiednią delikatnością. Dodatkowo 

wprowadzamy elementy masażu, zmiany temperatury, 

wibratory masujące, ścieżki sensoryczne.



Ścieżka sensoryczna



Masażyki



Masaż twarzy





Ruch Rozwijający



 Nadwrażliwość węchowa

Silnie odczuwa zapachy. Często ma mdłości spowodowane 
zapachem własnego moczu i stolca. Problem z 
przyjmowaniem pokarmów, często pojawia się odruch 
wymiotny.

 Niedowrażliwość węchowa

Poszukują silnych doznań węchowych. Obwąchują 
przedmioty, często ślinią swoje dłonie. Bardzo lubią jeść i 
gotować. 

 Postępowanie terapeutyczne

Mile widziane będzie nie używanie mocnych perfum, 
odświeżaczy powietrza. Ograniczenie zapachów 
kuchennych. Jedzenie powinno być bezwonne. Następnie 
stopniowo wprowadzać delikatne i łagodne zapachy, za 
każdym razem opowiadając o tych zapachach. Prezentować je 
kilkakrotnie z coraz bliższej odległości.



Zabawy węchowe



Ćwiczenia mowy werbalnej.

 Początkowo nagradzajmy każdą reakcję dziecka nawet 

jeśli jest daleka od pierwowzoru.

 Bawmy się z dzieckiem w zabawy oparte na 

naśladownictwie. 

 Jeśli jest to konieczne stosujmy ćwiczenia 

wspomagających form komunikacji.

 Śpiewajmy piosenki, tańczmy. W ten sposób będziemy 

poszerzać słownik czynny i bierny naszej pociechy.

 Zachęcajmy od najmłodszych lat do czytania książeczek.

 Róbmy śmieszne minki.



Polecane książki



Ćwiczenia artykulacyjne oraz oddechowe.



Ćwiczenia słuchowe wspomagające rozwój 

mowy

Zabawy z instrumentami, memory słuchowe







Ćwiczenia małej motoryki

 Mowa oraz motoryka mała na poziomie

neurofizjologicznym są ze sobą ściśle związane.

Oba ośrodki (ośrodek ruchowy mowy oraz

ośrodek ruchowy ręki) są ze sobą powiązane

funkcjonalnie w mózgowej organizacji czynności

psychicznych.



Ćwiczenia małej motoryki 





Nauka czytania metodą symultaniczno -

sekwencyjną


