
Komunikacja 

 
1. Gdzie w moim świecie 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie 

Rekwizyty: 

 Przedmiot, który dziecko bardzo lubi (piłeczka z kolcami, maskotka, 

nakręcana zabawka czy samochodzik); 

 Kubek; 

 Ulubiony smakołyk  

Sposób zabawy: 

 Kładź przedmiot w okolicy kubka, używając zaimków „w”, „na”, 

„obok”, „pod” lub „za”; 

 Pytaj dziecko, gdzie znajduje się przedmiot; 

 Na początku daj dziecku wybór (np. „nad”, „pod”), potem musi 

odpowiadać na pytanie „gdzie?”; 

 Gdy dziecko poprawnie opisze umiejscowienie zabawki jednym 

słowem (np. „na”) lub poda cały opis (np. „Ryba jest za kubkiem”), 

nagródź dziecko smakołykiem lub ulubionym przedmiotem 

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Koncepcje językowe – ta zabawa wprowadza kilka podstawowych 

przyimków, na przykład „nad”, „za”, „pod”; 

 Podczas tej zabawy dziecko uczy się odpowiadać i pytać o miejsce; 

 Ćwiczenie długości wypowiedzi - odpowiedzi mogą być 

jednowyrazowe lub dłuższe, z podaniem jak największej liczby 

szczegółów. 

 

WAŻNE: Znajomość i rozumienie przyimków to umiejętności niezbędne 

do rozumienia pojęć przestrzennych. Są konieczne do poradzenia sobie w 

nowym otoczeniu oraz zrozumienia pozycji innych ludzi i przedmiotów w 

odniesieniu do siebie. 

  

 

 

 



2. Jak to się kończy 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie 

Rekwizyty: 

 Krótkie książki z prostymi historyjkami. Najlepsze są tradycyjne 

baśnie, takie jak Trzy świnki, Jaś i Małgosia, Złotowłosa i trzy misie. 

Sposób zabawy (poziom pierwszy): 

 Przeczytaj lub opowiedz dziecku baśń, która słyszało już kilka razy, i 

przerwij ją tuż przed zakończeniem; 

 Poproś dziecko, by powiedziało, jak się kończy opowieść. Spytaj: 

„Jak to się kończy?” 

Uwaga: unikaj sformułowań typu: „Czy możesz mi powiedzieć?” albo 

„Czy pamiętasz jak się kończy?” ponieważ dziecko może odpowiedzieć: 

„Nie, nie mogę/nie pamiętam” i zamiast nauki nastąpią negocjacje.  

Dzieciom z autyzmem zadanie to może przysparzać wiele trudności, więc 

należy się upewnić, że sprawia im to radość. 

Sposób zabawy (poziom drugi): 

 Przeczytaj dziecku krótką baśń, ale przerwij przed końce. Potem 

zapytaj dziecko jak ta historia mogłaby się skończyć – chodzi o to by 

omówić z dzieckiem różne warianty zakończenia; 

 Jeżeli dziecko zna już ten tekst, może mieć trudności z wymyślaniem 

zakończenia. Może zatem się okazać, że trzeba znaleźć nową książkę 

lub wymyślić historię, której dziecko jeszcze nie słyszało. 

Uwaga: można wykorzystać też znane dziecku filmy. 

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Pamięć słuchowa – podczas tej zabawy dziecko rozwija pamięć 

słuchową; 

 Wyobraźnia – podczas tej zabawy dziecko musi wykazać się 

wyobraźnią i opowiadać nowe historie na podstawie znanych mu 

bajek czy filmów; 

 Różne zakończenia – dziecko uczy się, że nie zawsze istnieje tylko 

jeden sposób rozwiązania problemu i że może istniej ich więcej; 

 Teoria umysłu – aby myśleć o innych zakończeniach baśni, dziecko 

musi spróbować wczuć się w którąś z postaci. Może to być bardzo 

trudne, ale skłania do tego, bu próbować zrozumieć myśli innych 

osób. 


