‐ABCutyzmuPrzwodnikdlrodziów‐
PordnikprzyotownyprzzPordniPsyholoizno–Pdoizn
w Gliwih n zkońzni yklu V zpłtnyh liwikih konrnji
przprowdzonyh w rmh projktu ŚWIATOWCH DNI WIEDZ DLA
AUTZMU:
 2012„ABCAUTZMU”,
 2013„AUTZMIZESPÓŁASPERGERAWUJĘCIU
MEDCZNO‐TERAPEUTCZNM”,
 2014„AUTZMPODKONTROLĄ”,
 2015„AUTZMALTERNATWNEIWSPOMAGAJĄCEMETOD
KOMUNIKACJI(AAC)WROZWIJANIUKOMPETENCJIJĘZKOWCH”,
 2016„ABCAUTZMUWPIĄTEJODSŁONIE”,
któryhłównymlmyłowzsnwykrywnizurzńutystyznyh,
zzsdnizymkntmpołoonymnzurznikomunikjiimowy

Oprowni:
KrystynShr‐Szrńsk–nuroloopd
Korktmrytoryzn:
DrLszkPiski–spjlistnuroloiidziij
MriolGlnk‐Nowk–psyholo
WiktoriGomol‐psyholo
Oprownirizn:AlijBlik–loopd
Gliwi2016

Historia
AUTZM‐nzwpohodzodrkiosłowautósoznzjo„sm”
Pionirmi zjmujymi si zdkowym zurznim utystyznym s
LoKnriHnsAsprr,którzywlth40uiłostulinizlniod
siiopulikowlipirwszopisytozurzni
Knrswójłównywnioskormułujwpostimiłostwirdzni–nly
złoy,  dzii t przyszły n wit z wrodzon niumijtnoi tworzni
podstwowyh, ioloizni uwrunkownyh kontktów z ludmi, podoni
jk dzii, któr przyhodz n wit z wrodzonym upoldznim izyznym
luintlktulnym
Asprr opisywł niumijtno zintrowni si z rup społzn jko
njrdzij doitn h zurzni Intryowł o kompnsj diytu
komunikyjnoszzólnymizdolnoimiioryinlnoimylni
Zrówno Knr jk i Asprr yli zodni o do osoliwo hrktru
komunikowni si dzii z utyzmm i trudnoi w dptji społznj
Zwrli szzóln uw n strotypi ruhow, nijdnolity wzorz
osini intlktulnyh, yli zintryowni spordyznymi przjwmi
sprwnoiintlktulnjwwskihdzidzinh
Dzinukowyszodni,utyzmnijst‐jkpoztkowosdzono‐
zurznim jdnolitym o do tioloii i orzu klinizno Autyzm zwir
szroki spktrum przypdków o rónj łokoi zurzń i rdzo
zróniownymnsilniuposzzólnyhojwów
Czymjstautyzm?
Autyzm–tołokiłoiowzurznirozwojowpojwijsiprzd
36misimyi,ojmujwszystkisryrozwojuiyidzik
Skdsiębirzautyzm?
Etioloizurzń
Próy jdnoznzno wyjnini przyzyn utyzmu ni powiodły si,
poniw utyzm ni jst jdnolit horo,  zróniownym zurznim,
którmoywywołnprzzwilzynnikówPrzyzynpowstwnito
zurzninlydoptrywsiw:

) zynnikh
iowo‐okołoporodowyh
(min
nidotlnini
okołoporodow, ukrzy irnyh, przdwzsny poród, hipotroi
płodu, iki inkj wirusow lu ktryjn mtki w zsi iy,
przyjmownilkówwzsiiy)
) zynnikh rodowiskowyh (np póny wik rodziów, sttus
konomiznyrodziny)
) prdyspozyjhntyznyh(dzii,którposidjrodzństwohor
nutyzmorzonwikszymryzykim)
Jakisobjawyautyzmu?
Ojwy hrktrystyzn dl dzii z zurznimi utystyzno spktrum
dotyztrzhsrrozwojowyh:
 umijtnoispołznyh,
 komunikownisizotoznim,
 sztywnyhwzorówzhowń
 Umijtnoispołzn
Dzii mj zurzony kontkt wzrokowy (ni ptrz n oso, któr do nih
mówi‐nwt,kidysmsizodomj)Niprzynoszintrsujyh
ihrzzy,ysinimipohwli,niwskzujtrkyjnyhdlnihoiktów
iprzdmiotów,niptrzwkirunkuwskzywnymprzzinnosoy
Ni okzuj moji lu wyrj j rdzo sło (np poprzz dliktny
umih),ywjopisywnjko„pown”Wydjsinizintrsown
pohwłmi od liskih im osó Dzii z utyzmm zij osrwuj
przdmioty ni ludzi Ni nlduj nwt opikunów, zwykl ni s
zintrsownodzinnymizynnoimidomowymiZwtyhdziijst
mło zróniown i shmtyzn (np ukłdni smohodzików jdn z
druim) Ni potrzuj nikoo do zwy ‐ njzij mluhy wi si
smNiuzstnizwzwhoprtyhnspołznyhintrkjh,
tkih jk zw w „ kuku” orz w zwh nprzminnyh (rzuni do
sii piłki, rk) U dzii z utyzmm ni rozwij si lu rdzo sło
rozwijzw„nniy”(npkrminimisi,lulnilli)
 Komunikowni si Njrdzij nipokojym ojwm w tym oszrz jst
niumijtno komunikowni si z innymi (rk potrzy komunikowni

si) Dzii t nizsto ni mówi (wystpuj znzni opóniony rozwój
mowy)Pondtohrktrystyznymojwmjstrkkompnsjimowy
z pomo stów (np ni poklpuj si po rzuszku po zjdzniu zo
pyszno, ni wyij rzk do óry, y pokz, jki s du, ni
wskzuj plm, y nm pokz, zo potrzuj) Jli zo
potrzuj:
 smsijpodnyprzdmiot,
 inosodorosłwstronmijs,wktórymmjyzspokojon
ihpotrzy,
 uywjrkidorosło(hwytjzrkikirujniwstron
podnoprzdmiotu)Wtrkityhzynnoiniptrznoso,
odktórjsizodomj,
 prrownymsposomkomunikjiutyhdziijstpłz,krzyk,pisk,
uizk Njzij w tki włni sposó ruj n stwin im
wymniluodmow
Jstrupdziizzurznimiutystyznospktrum,uktóryhmowsi
rozwinł,lnwttdziiniuywjmowywlhkomunikjiMow
tyhdziinijstkirowndoodiorów(mówismdosii)Mjdu
trudnoi z odpowidnim n pytni, ni uywj twirdzni „tk”,  n
pytniodpowidjprzzpowtórzninszopytninpnpytni„hsz
pi” odpowidj: „hsz pi”, d ytuj wznij usłyszn wypowidzi
np z rklm Pondto w mowi zsto wystpuj zurzni rytmu, tmp,
intonji,kntuiłonoi(npmowzytihlułon,zytszyklu
woln,pozwionwlorówmojonlnyh)
 Sztywnwzorzhowń
U dzii z zurznimi utystyzno spktrum osrwujmy dni
do nizminnoi otozni, zintrsowni nitypowymi przdmiotmi,
ktywnoimi Nipokój rodziów lu opikunów wzudz wilokrotn
powtrznityhsmyhzynnoiwkrótkihodstphzsuorzprzsdn
znownisiwihwykonywni(dziko„pohłonit”swojzynnoi
zrkjinosoyiotozni)
U dzii tyh zsto pojwij si zhowni przymusow (mj siln
potrz wykonywni okrlonyh zynnoi) tki jk np zmykni
otwrtyhdrzwi,zplniwyłznikwitłkdorzowoprzyprzhodzniu
ooknio,pryzyjnukłdniprzdmiotów,poprwiniprzdmiotówjli

ni s on ułoon w idlnym porzdku (np krdk rozsypnyh n stol,
puzzli)
Dzii t przyptruj si rzzom wprwionym w ruh jk np łzi,
liinwitrzzoknm,piorprlk,wirujywitrk,krysizk
Niktór z nih synuj si lizmi w klndrzu, znkmi droowymi,
mpmi Ndmirn w przywizuj do przdmiotów, prruj zwki
mhnizn, ni uywj zwk przdstwijyh osoy yw, ni wi
si w zwy tmtyzn (np w lkrz, polijnt),  jli si wi to ih
zwpolnukłdniuzwk,uywniumhniznizwkjky
dmonstrowły,widzjksiihuyw,lnimówizposti
zzwy
Dzii t zsto mo hodzi n plh, trzpot rzkmi, ztyk
uszydysłyszokrlondwiki,innymntomistprzysłuhiwsi
z upodonim Pondto mj du trudnoi z przystosownim si do
nowyhsytujiorzkptjzmin(npzmintrsyspru,jzdinnym
numrmutousu,zjiwinnympomiszzniu)
Czsto pojwij si równi zhowni utorsywn (np ryzini
plzy ndrstk, iisipołowi,udrzniłoww twrdpodło)
orzzhownirsywnskirownninnosoyluprzdmioty
Rodzicunidajsięzwiś!
Jlitwojdzikomokoło2lt,osrwujszuniowyminionponij
ojwy,totwójnipokójjstsolutniuzsdniony
 nirujnswojimi,mimo,słyszydwikipłynzotozni,
rujntywistyzninpotrzpodporzdkownisi:
 odmwi współpry, ni wykonuj polń, przntuj zhowni
ntywistyzn(rujpiskim,krzykim,rsj,uizk),
 niprzynosiizwk,nipokzujpluszkimto,oointrsuj
orznijstzintrsowntym,otymupokzujsz,
 ni wykonuj stów typu: „ni wim”, „tk”, „ni” (kiwni i krni
łówk),
 ninldujdnozrodzióworzosóznjliszootozni
(nipokzujnpjkmmprsuj,otujzup,luldzidzi,ttjdzi
smohodm),

 nijstzintrsownwspólnzww„kuku”(hownimsi)ni
zwmi pluszkowymi np „idzi rk niork”, „tu srozk kszk
wył”,
 prrujzwywsmotnoipoljłówninsrowniu
iukłdniuzwkwilokrlonymporzdku,
 niwisiwzwynniy(npniudj,krmimisi,lulll),
 jst mu oojtn, dy lisk mu oso jst smutn zy płz, sm
równi ni dom si ukojni (ni przyhodzi si poli, dy jmu
stnisiozło),podoninidzilirdoizliskmuoso,
 wykonuj dziwn ruhy, któr wilokrotni powtrz (przykłdowo
mhrzkmi,krisiwkółko,mhsznurzkmi),
 m spyizn zintrsowni, np synj lizmi, sprztmi
lktroniznymizymhnizmmiwprwionymiwruhwirowy,
 potri dłuo wi si w tn sm wyrny przz sii sposó,  dy
ktopróujwłzysidojozwyiownijzmini,njzij
znijrzynuj,odhodzi‐irzinnzwklurujpiskim,zy
rsj,
 nipotrimówilujomownisłuydokomunikownisi
zinnymi,
 spoywtylkowyrnprzzsiipokrmy,joditjstuo
Rodzicu!Wanumijętnościkomunikacyjnpoprzdzajcmowę,ksztatuj
irozwijajsięjuodurodzniaTwojodzicka.
KOMPETENCJEKOMUNIKACJNE
Niprwidłowoiwzkrsiunkjikomunikyjnjsuznnzjdn
z podstwowyh krytriów dinostyznyh utyzmu Mow jst sr
dtrminuj rozwój kontktów społznyh orz prosów poznwzyh
Brkumijtnoikomunikownijstuwnyznjistotnijszyzynnik
wpowstwniuzurzńuspołzninisidzikZurznirozwojumowy
i umijtnoi społznyh odpowidj z łoko orz złoono
symptomówutyzmu
Zzwyzj opónini rozwoju mowy jst pirwszym ojwm
wywołujymnipokójrodziówDuyprolmstnowito,
rodzimrtwisidopirowtdy,dydzikonimówi,lkw
iznidujtpypoprzdzjmowKomptnjkomunikyjn(tpy
poprzdzjmow)swrunkimwstpnymdokomunikjispołznyh

i rozwoju jzyk,  zurzni komunikowni si wynikj z rku
komptnjikomunikyjnyhudziiutystyznyh
KOMPETENCJEKOMUNIKACJNE
KONTAKTWZROKOWWSPÓŁDZIELENIEUWAGINAŚLADOWNICTWO
 



ROZWÓJSPRAWNOŚCIKOMUNIKACJNCH

ROZWÓJMOW




KONTAKT WZROKOW – umijtno t ksztłtuj si
ju w pirwszym misiu yi Skupini wzroku jst
umijtnoi podstwow dl wszystkih unkji
wzrokowyh, to on wrunkuj dlszy rozwój

poznwniwitprzzdzikoWokolihtrzio
misiyidzikpojwisiumihjkopirwsz
rkjspołzn

Rkj odwzjmnini umihu jst uznwn z
njwnijszy tp w rozwoju społznyh zhowń
dzik Umih w intrkji społznj uwny jst
zniwrlnrozmow
Wyminspojrzń,umihówmidzymtk


 nimowlim przyotowuj dziko do oustronnj
wyminyspołznj
WSPÓLNA UWAGA  ‐ pojwini si  wspólnj uwi
jstrwoluj
wdziiymrozuminiuinnyhludziUmijtnot
rozwijsiprzitnimidzy918misimyi
Dziko zzyn dzili uw z oso dorosł jk
równipodzjjwzrokim
Z współdzilnim uwi wi si tki umijtnoi dzik jk np wskzywni
plm zy podnoszni,  w dlszj koljnoi przynoszni przdmiotu, y o
komupokz
Współdzilni uwi stnowi „kmiń milowy” n drodz rozwoju zdolnoi do






Czywiszjakiskonskwncjzaburzsprawnościkomunikacyjnych?
KONSEKWENCJEZABURZEŃSPRAWNOŚCIKOMUNIKACJNCH:
 rkrozuminipolń,
 instrumntlnuyijzyk,
 nirozpoznwniintnjiinormyjnjinnyhosó
 rk mowy diloowj– nwizni i podtrzymnirozmowy z dru
oso,
 rkwidomoiwłsno„j”‐utrudnipoznwzkonntrjn
otozniuipoznwniutootozniprzzktywnowłsn,
  rk konptu słow „tk” (nirozumini znzni to słow i
niumijtno jo stosowni) powoduj potwirdzni przz
powtrznipytni(npnpytni–„hszpi”dzikoodpowid:
„hszpi”),


Brk zspokojni potrz – potrzy zpizństw: zornizowno
wit, stłoi, przwidywlnoi i pwnoi s dl dzii wnijszymi
potrzminipotrzymiłoi
Nstpstwm nizspokojni potrz dzii utystyznyh s powszhni
znn zhowni przz ni przntown – nsilon wyuhy złoi
wynikj z nizdolnoi dzik do komunikowni si, o powoduj
ltrntywnormykomunikji,jkimis:krzyk,zło,płz,utorsj

W przypdku ntrini n trudnoi komunikyjn, dzii utystyzn
przntujtrudnzhownimjimprzywróispokój,drkjn
nrstjylkzpowoduodioruodów,któryhdzikonirozumi
Tylko zrozumini komuniktu przz otozni i moliwo yi przz ni
zrozuminym zpwni pozui zpizństw i przynosi styskj
Trudnoikomunikyjnwystpujudziiutystyznyhsprzyzynih
rustrji,oprowdzidoorzrdzijdziwnyhzhowńutyhdzii,
wkiprzyzynisidouniknisytujikomunikyjnyh
iwyoywnizkontktów,powodujmojonlnispołznizolj
JślinipokoiCięrozwójTwojodzicka.
→ W nksi przntowno pordnik znjdzii Pństwo wykz
umijtnoirozwojowyh,którpowinnoposidWszdziko
Nlywypłniruryki(„wykonuj”,„niwykonuj”orz„uwi”),
w tn sposó zozyi Pństwo zrno n iłym, zy Wsz poih
rozwijsiprwidłowoJlidtmodpowidzi„niwykonuj”nlyud
sidospjlisty
→Nstroniwwwddpldostpnjstwwrsjionlinnrzdzi
M‐CHAT‐R przznzon do dinostyki dzii w wiku 16 do 30 misiy
Nrzdzi to zostło stworzon w lu ony ryzyk wystpini zurzń z
spktrumutyzmuipozwlnwstpnonprwidłowoirozwojudzik
w zkrsi rozwoju społzno orz umijtnoi komunikowni si
(wystrzy wypłniposzzólnruryki,utomtyzni otrzymiPństwo
wynik)
Gdziznajdęspcjalistów?
→ Nlyudsi do PordniPsyholoizno‐Pdoiznj (PPP) w Wszym
rjoni Ni potrzuji Pństwo skirowni (PPP to plówki owitow),
trztylkoumówisinwizyt,montozroi tlonizniNjlpijn
pirwsz wizyt umówi si do psyholo W plów zostni
przprowdzon dinoz rozwoju Wszo dzik,  w rzi potrzy
dzikuzostnwydnstosownorzzni

→ Do orodk rhilitji dzinnj (to plówki słuy zdrowi) W tyh
plówkh ni oowizuj rjonizj, l potrzn jst skirowni Po
skirowninlysiuddolkrzpditry(którmuopowii
onipokojyhojwhwystpujyhuWszodzik)Wn,yn
skirowniu pisło: „do orodk rhilitji dzinnj dzii” orz przyzyn 
skirowni (tu wystrzy,  pditr wpisz np opóniony rozwój
psyhomotoryzny) W Gliwih tki orodk znjduj si n ul Słowkio
58 B, tl (32) 231152 13 – mj skirowni nly zdzwoni i umówi
trminwizyty
Copodianozi?
Jli dinoz si potwirdzi i dziku zostni postwion rozpoznni
utyzmu, Wsz dziko otrzym stosown dokumnty, n moy któryh
otrzym spjlistyzn pomo trputyzn Bd to: opini o potrzi
Wzsno Wspomni Rozwoju (WWR) orz orzzni o potrzi
KsztłniSpjlno
Spjlii w pordni powinni wskz Pństwu plówki n trni
Wszomijszmiszkni,wktóryhWszdzikotkpomootrzym
WANEKSIE:
‐wykzplówkdltrnuGliwi,
‐przydtnlinki

Pondtonlywidzi,Wszdzikomokorzystzuprwniń
iwidzńprzysłuujyhosoomnipłnosprwnymiihrodzinomWtym
lu dziko musi mi orzzni o nipłnosprwnoi Dokumnty t s
wydwnprzzpowitowzspołydosprworzknionipłnosprwnoi
(wmisthnprwhpowitustomijskizspołydosprworzkni
onipłnosprwnoi)
Ayotrzymtkiorzzni,nly:
Złoywypłnionywnioskowydniorzznidopowitowozspołudo
sprw orzkni o nipłnosprwnoi Druk wniosku i zwidzni
lkrskio mosz otrzym w sidzii zspołu orzkjo (w Gliwih ‐

MijskiZspółdoSprwOrzknioNipłnosprwnoi,ulBojkowsk20,
tl (32) 230‐26‐90)Do wniosku dołzy nly ksrokopi łj posidnj
dokumntji mdyznj dzik, dotyzj jo shorzni Orzzni
wydwnjstpoprzprowdzniuonystnuzdrowi–zostnisz
z dzikim zproszony n posidzni zspołu orzkjo Orzzni to
zwirdzimidzyinnymiwskznidokoniznoistło(nodziń)
współudziłuopikunwprosilznidzik,jorhilitjiidukji

ANEKS:
UwaaRodzic!
→ WASZE DZIECKO NIE POSIADA W DANM OKRESIE WMIENIONCH
UMIEJĘTNOŚCI,TOZGŁOŚSIĘDOSPECJALIST:
2MIESIĄC
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
skupiuwntwrzhirujmimik
ntwrzdruijosoy
zzynsiumihdoludzi
ruj uw n przmwini do nio,
wsłuhujsi,wptrujwtwrz
ptrzynporuszjsiprzdmioty
iosoywzsiujowzroku
wydjrdłowdwiki(łuy)typu:
„‐u”,„‐i”
podnosiłówkpołoonnrzuszku

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

4MIESIĄC
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
umih si spontnizni do ludzi,
odpowidumihmnumih
nlduj osrwown mimik twrzy
umih, nizdowolni (mrszzni
rwi)
umihsidoswoodiiwlustrz
worzy,dysidoniomówi
ruj nipokojm, dy dłuszy zs nikt
sinimnizjmuj
ptrzy m mł przdmioty znjduj si
nstol
old przdmioty trzymn w rkh
(trzymjłdłonizuyikiuk)
si w kirunku przdmiotów, n któr
ptrzy
ldzi przdmioty oddlj si z pol
widzni
wisiumihsi,mij
siiwoklizuj
twrdo stwistopy n podłodz(uinj

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

nókiwkolnh)
lnrzuhuopirsinłokih
potriprzwróisizrzuszknply
sidzipodprtpoduszkmi

6MIESIĄC
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
zzynodrónidomownikówodoyh
–nidokdosiumih
nwidokosóoyhokzujlk,płz
ruj ntywni (płzm) n
nionomtki/opikun
luiptrznswojodiiwlustrz
ruj mojonlni i wydj si y
szzliw (okzuj uzui swoim
opikunom)
zzynrownwłsnimi
zzyn row n dwiki z dlszj
odlłoi,odwrjsiwihkirunku
worzy(podzsworznipojwijsi
„wsthnini”typu:„h”,„oh”,„h”
wypowidiisylow(np‐,
m‐m)
zzynwoklizownprzminni
zrodzimi(osprwiwrnirozmowy
zdzikim)
próuj si po przdmioty poz jo

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

zsiim
spold z przdmiotm, który spdł z
stołu
przkłd przdmioty z jdnj rki do
druij
przwrsizplównrzuh
iodwrotni
zzynsmodzilnisidzi
postwionopiririłnnoh
ipróujodisinimiodpodło
ujsiwprzódiwtył

9MIESIĄC
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
zzpiosoy,domsiuwi
potri wydoyw rón dwiki, np
„mmmm”, „”, „tttt,
„llll”
zzyn rozumi zkz, ruj n słowo
„ni wolno”, l ni zwsz zprzstj
ktywnoi
zzyn uyw plów do wskzywni
to, o o zikwi i zym si h
wi
ptrzynto,omusiwskzujinto,
noptrzyrodzi(opikun)
zzynyzintrsownorzkmi
wksi,ptrzynni
osrwujtorspdjyhprzdmiotów
szuk
przdmiotów,
którymi
jst
zintrsowny,  znikjyh z jo pol
widzni
wisizdorosłymiwzwytypu

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

„kuku”,„jst‐nim”
potri hwyi niwilki przdmioty
kiukimiplmwskzujym(roi
zplów„pnstk”)
sidsmodzilni
postwion
stoi
smodzilni
przytrzymujsirkmi(npmli)
zzyn(próuj)wstw
rzkuj

12MIESIĄC
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
zzyn płk, dy mm lu tt
wyhodzzdomu
mówi pr słów opróz „mm”, „tt”
tk np „”, „p‐p”, wydj okrzyki
przypominjzhwytnp„oh”
wil słów w jo słowniku to wyrzy
dwikonldowz („miu”, „hu”,
„h”,„um,um”)
str si nldow prost znn soi
słow,którsłyszy
zzynrownprostpolni(np
dj,hod,niwolno,wstń)
wykonuj prost sty, np kri łow n
„ni” lu mh rzk n ponni
(pojwisist„pp”)
wskzujnto,ojzintrsowłoito,o
h dost do rk ‐ uyw pl
wskzujo

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

potriprzyniksik,dyhusłysz
swojuluionjk
wi si wkłdnim przdmiotów do
pojmnikiwyinimih
zzynpitrzydwkloki
zzyn rozpoznw koło, wkłd j do
włiwootworuwkłdnki
potri wi si zwkmi, w któryh s
rónprzyiskiiinnruhomzi
w dkwtny sposó uyw niktóryh
przdmiotów, przykłdowo: pij z
kuzk, uyw łyki, zrz krdk,
zszwłosy,mówidosłuhwkitlonu
nlduj prost zynnoi, np miszni
łyzkwkuzku
zzyn pom w trki uirni,
podsuwjswojrzkilunoi
próujprzmiszzsizpomoy

18MIESIĄC
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
rujmojonlni,dyrodzi(opikun)
wyhodziiwr
w nowyh i niznnyh sytujh uik
doopikun(npprzytulsidonio)
wypowid kilk/kilkni pojdynzyh
słówmjyhkonkrtnznzni
(onjmnij6‐8słów)
próujpowtrznowsłow
tworzy pirwsz wypowidzi 2‐wyrzow
(np„ttp‐p”,„mmum‐um”)
wykonuj sty przz i twirdz
(mówi„ni”ijdnoznikriłow)
wi si w udwni wykorzystuj llki,
misiiinnpluszowzwki
(npkrminimisi,usypinilli,roini
hrtki, tlonowni), zwy t stj
si
orz
rdzij
rozudown,
wzonnowymipomysłmi
jstzintrsownyrówinikmi

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

wi, do zo słu przdmioty
odzinno uytku (np szzotzk,
łyzk,kuk,tlon)
umi pokz przynjmnij jdn z
ił
orzwij„rysuj”‐wykonujzroły
wykonuj prost, jdnotpow polni
słown z dodtkowo wspri stm
(np usidzi, dy usłyszy „usid”
podjdzi,dyusłyszy„hoddomni”)
potrihodzismodzilni,i
whodziposhodh
rzupiłk
ini zwki n kółkh podzs
sprów
pomprzyrozirniusii
dy do smodzilnoi – np pij z kuk,
jłyzk,myjzyszzotzk

2ROKŻCIA
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
dy do przywni wród innyh dzii,
osrwujihzwy,wisiooknihw
podonysposó
wykzuj orz wiksz nizlno od
opikun
przntuj upór, dy mu si zo
zrni(zonipowinnoroi)
znimionosózliskiootozni
zn nzwy podstwowyh zi ił,
wskzujjnsoiiinnjosoiorzn
rysunkupostiludzkij
nzyw prost orzkiw ksi,tki jk:
pis,kot,kur
zzynuywsłow„j”
udujprostzdni2–4wyrzow
prwidłowoumiszzkoło,kwdrt
itrójktwotworhwkłdnki
udujwiz6iwijkloków,zzyn

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

udowmostz3kloków
zzynsrowwdłuksztłtów
ikolorów
rysuj spontnizni lu nlduj
rysowniliniipionowyhikoł
doirwprytkismorzki
skłdorzkpoityn2‐3zi
uzupłni zdni i rymownki z znnyh
soiksik
wykonuj dwutpow polni ( np
„w swoj uty i showj j do szy”,
„przynimisiipostwonpół”)
wisiwzwypoljnudwniu
potristnplhstóp
kopiirzupiłkdodruijosoy
i
whodzi i shodzi z shodów
podtrzymywnzrk

3ROKŻCIA
POSZCZEGÓLNEAKTWNOŚCI
okzuj przywizni do njliszyh
(domowników,rodzinyiprzyjiół)
zzynzminisirolmiwzwi
potri nldow i okzyw rónorodn
moj
okzujtrosk,dypłzktoliski
rozumipoji:„moj”,„jo”,„jj”
uywsłów:„j”,„mi”,„my”,„ty”zzyn
wypowidsłowwlizimnoij(ut,
psy,koty)
potri powidzi, jk si nzyw, il m
ltorzzyjsthłopmzydziwzynk
znimionswoihkolów
potrirozmwi,wyminij
zrozmów2–3zdni
zwikszyhprolmówrozstjsi
zmm,tt
mo okzyw zdnrwowni, dy
nstpuj
istotn
zmin
w

WKONUJE

NIE
WKONUJE

UWAGI

dotyhzsowyhrutynowyhdziłnih
rozumi zwizki przstrznn typu: „n”,
„w”,„pod”,„ook”,„przd”
wikszo
jo
wypowidzi
jst
wystrzjo zrozumił ni tylko dl
njliszootozni
wskzuj przdmiot n orzku opisny
przz rodzi (np pok, n zym mon
usi)
ukłd orzki poit n 3‐4 zi lu
puzzl3‐4lmntow
potri  nrysow koło jko zmknity
ho nio zniksztłony okr orz
krzyyk
uduj z kloków rón konstrukj poz
wimi – mosty z 3 kloków, rmy z 5
kloków,domkiitp
wi si w udwni z zwkmi, l
tkzinnymiosomi,zwirztmi
rozirsiiuirsismodzilni
potrirdzodorzsiwspin
hodzi smodzilni po shodh,
dostwij jszz no do noi n
kdymstopniu

Przdszkola i oddziay przdszkoln, w których ralizowan jst ksztacni
spcjaln oraz wczsn wspomaani rozwoju dla dzici uczęszczajcych do
danjplacówki.
Jdnostkipubliczn
PrzdszkolMijskizOddziłmiIntryjnyminr21
Gliwi,ulGórnyhWłów19,tl32/231‐45‐56
PrzdszkolMijskizOddziłmiIntryjnyminr40
Gliwi,Sinkiwiz9,tl32/2311625
PrzdszkolMijskizOddziłmiIntryjnyminr31
Gliwi,ulAdmMikiwiz65,tl32/231‐87‐94
SzkołPodstwowzOddziłmiIntryjnyminr21
Gliwi,ulRymont18A,tl32/2370928(oddziłprzdszkolny„0”
–tzwzrówk)

SzkołPodstwowzOddziłmiIntryjnyminr3
Gliwi,ulDszyńskio424,tl32/2348221(oddziłprzdszkolny„0”
–tzwzrówk)
Jdnostkinipulizn
NipuliznPrzdszkol„Nizpominjk”
Gliwi,ulDmrot10B,tl32/2315454
NipuliznPrzdszkol„KotwButh”
Gliwi,ulSztyrsk10,tl32/4134375

Przdszkol,wktórymmonrlizowwzsnwspomnirozwoju
NipuliznPrzdszkol„DziiySd”
Gliwi,ulSdow32,tl607932347

PRZEDSZKOLASPECJALNEWGLIWICACH:
W tych placówkach dzici mo ralizowa wczsn wspomaani rozwoju
pomimo,uczęszczajdoinnoprzdszkola.
PrzdszkolSpjlnNr1
Gliwi,ulGirymskio7,tl32/2314201
NipuliznPrzdszkoldlDziiNipłnosprwnyh
Gliwi,ulSłowkio58B,tl32/2315213

PlacówkibliskoGliwic
AdmyNIEPUBLICZNAINTEGRACJNASZKOŁAPODSTAWOWA
ZODDZIAŁAMISPECJALNMIWKATOWICACHSzkołintryjndldzii
zutyzmm(posidoddziłyszkolniprzdszkoln)

Ktowi,ulZilonoórsk1,tl570800336570800429
Zrównoszkołjkiprzdszkolsniodpłtn,lkoniznjstorzzni
opotrziksztłnispjlno
PRZDATNELINKI:
wwwZdrowipl(Autyzm‐dziznjdziszpomo)‐tmwskzndrsy
plówkwidzyhpomodinostyzno‐trputyznwposzzólnyh
wojwództwh
wwwddpl (dni przsiwow M‐CHAT‐R dl dzii w wiku 16 do
30misiywwrsjionlinzutomtyznon)
wwwsynpsisorpl
wwworumutyzmupl

UWAGA:
Przwodnikdziktulizownywkwitniu2017r

