
Drodzy Rodzice, 

Będę bardzo wdzięczna za przesyłanie wykonanych prac, krótkich informacji, jak uczniowie 

radzą sobie z proponowanymi zadaniami na adres psychologsoswpt@gmail.com (nadsyłane 

maile powinny zawierać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego). 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie. 

 

Propozycja ćwiczeń dla klas:  

SP 17:  I/III AN,  V AL/AN,   IV/V/VI AN,   VIAL.  

 

Zadanie 1 

Dla uczniów korzystających z komunikacji alternatywnej PECS  
 

Plan dnia  

 

Plan dnia, ma na celu uporządkowanie czynności w ciągu dnia, szczególnie dla tych dzieci, 

które mają trudności w przystosowaniu się do zmian. Dzieci często potrzebują stałości, każda 

nieoczekiwana zmiana może powodować lęk, szczególnie u dzieci z autyzmem. 

Przewidywalność czynności w ciągu dnia daje często poczucie bezpieczeństwa w świecie,             

w domu, którego często dzieci nie rozumieją i inaczej odbierają świat swoimi zmysłami. 

 

Zapraszam do otworzenia poniższego linku i zapoznania się z propozycjami piktogramów              

do określania czynności w ciągu dnia i ułożenia z dzieckiem planu dnia na terenie domu. 
 

https://synapsis.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Plan-dnia-1.pdf 

 

 

Zadanie 2 

Emocje –doskonalenia rozumienia emocji innych ludzi wynikających z 

kontekstu sytuacyjnego. Ćwiczenia z teorii umysłu.  

 

Ćwiczenia z zakresu teorii umysłu (wnioskowanie społeczne) maja na celu doskonalenie 

umiejętności komunikacyjnych i społecznych, rozwijanie zdolności rozumienia własnych                 

i cudzych stanów umysłowych. Dzięki tej umiejętności uczniowie będą mogli doskonalić 

odczytywanie intencji innych osób w oparciu o akty ich zachowań lub wypowiedzi.   

Rodzice mogą  rozwijać wnioskowanie społeczne u swoich dzieci poprzez ćwiczenia: 

1. Podczas czytania książki rozmawiajcie o wyrazach twarzy postaci jako oznakach               

ich myśli; to samo można robić oglądając filmy i kreskówki. Wymyślaj gry takie jak 

„Co on myśli?” albo „Co ona czuje?” – baw się razem z dzieckiem, a od czasu do 

czasu także wygłupiaj, aby zilustrować różnorodność stanów emocjonalnych. 

2. Zabawy w udawanie (np. zabawa w dom, szkołę, kierowcę ciężarówki) pomagają 

dzieciom ćwiczyć role społeczne i emocjonalne, które występują w prawdziwym 

życiu. 

3. Regularnie opowiadaj dziecku o swoich myślach i uczuciach. Ustaw w domu tablicę                

z nagłówkiem „Dzisiaj czuję _________ ” i zaproś każdego członka rodziny lub 

mailto:psychologsoswpt@gmail.com
https://synapsis.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Plan-dnia-1.pdf


ucznia do aktywnego udziału w zabawie. Wykorzystaj rozmowy 

komiksowe opracowane przez Carol Gray – proste rysunki ilustrujące dialogi między 

ludźmi” (Notbohm, Zysk, 2016) 

 

Polecenie dla ucznia  

 

Zadaniem ucznia jest opowiedzenie co znajduje się na obrazku a następnie udzielenie 

odpowiedzi na pytania znajdujące się poniżej każdego obrazka.  

 

Wersja łatwiejsza – dopasowanie ikonek emocji do każdego obrazka.  

 
Obrazek nr 1 

 

 
 

 

 

 

https://autyzmwszkole.com/2015/10/15/szkolenie-z-zakresu-teorii-umyslu-rozmowy-komiksowe/
https://autyzmwszkole.com/2015/10/15/szkolenie-z-zakresu-teorii-umyslu-rozmowy-komiksowe/


Obrazek nr 2 

 

 
 

Obrazek nr 3 

 

 
 

 

 



 

Obrazek nr 4 

 

 
Obrazek nr 5 

 

 
Karty pracy zostały umieszczone za zgoda wydawnictwa „ JAK”  https://www.wydawnictwojak.pl/ 

Publikacja „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu” P.Howlin, S.Baron-Cohen. J.Hadwin. 

https://www.wydawnictwojak.pl/


 

 

 

 

 


