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Nadchodzący Nowy Rok niech niesie ze sobą 
wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 
Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu 
życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych 

wyzwań. Wszystkiego najlepszego. Wszelkiej 
pomyślności oraz spełnienia najskrytszych 

marzeń.
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Ćwiczenia, gry i zabawy dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi, zwłaszcza z autyzmem i
zaburzeniami integracji sensorycznej zabawa jest ciężką, wyczerpującą pracą. Wynika to  
między innymi z trudności w planowaniu motorycznym i ograniczonymi umiejętnościami
językowymi. Ogranicza to zdolności do rozpoczęcia samodzielnej zabawy i zaangażowanie
się w nią oraz nawiązanie kontaktów rówieśniczych. 

Według długoletnich obserwacji rodziców i terapeutów, dzieci które zostały w odpowiedni
sposób zainteresowane innymi ludźmi i przedmiotami, rozwinęły zdolność do integracji , 
motoryki, umiejętności językowe, przez co efektywniej korzystały z różnych form zabawy. 
Aby do tego doszło należy stosować metodę „małych kroczków” czyli uczenia dziecka
nowej zabawy poprzez podzielenie jej na mniejsze części. Ważnym elementem jest również
wzmacnianie danej aktywności, czyli motywowanie. Dziecko powinno odczuwać je jako coś
przyjemnego i możliwego do wykonania. Celem działań jest pomoc dziecku, tak by 
odkrywało świat zmysłów w sposób zabawny oraz, aby przygotować je do rozwijania
nabytych już umiejętności.



Każda z przedstawionych poniżej aktywności wpływa na konkretne zmysły: równowagi, 
proprioceptywny, dotyku, słuchu, wzroku, smaku i zapachu.
Oto propozycje zabaw stymulujących wybrane obszary:
• rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt,
• rozróżnianie dźwięków głośnych – cichych, wolnych szybkich,
• reagowanie na włączanie/ wyłączanie muzyki - swobodny ruch podczas grania muzyki –

siadanie podczas jej wyłączenia,
• lokalizowanie na dużej ścianie punktów świetlnych,
• wodzenie wzrokiem za światłem latarki,
• rozwijanie koordynacji wzrokowej poprzez m.in.: czołganie się, toczenie piłki, 

przeskakiwanie,
• układanki, wieże z klocków, puzzle,

• rozpoznawanie przez dotyk – znane dziecku przedmioty znajdujące się w poszewce/ 
worku,

• zawijanie dziecka w koc – naleśnik , z jednoczesnym uciskaniem,

• zabawy z bańkami – samodzielne puszczanie lub łapanie baniek przez dziecko,



• ukryte skarby w pojemniku z ryżem/makaronem – drobne lubiane przez
dziecko przedmioty schowane w pojemniku

• pudełko sensoryczne – duże pudełko z wyciętymi otworami, aby dziecko
mogło swobodnie do niego wejść. W pudełku „na podłodze” powinny
znajdywać się gąbki, skrawki materiałów, natomiast na górze, na
przymocowanym sznurku zawieszone : piłki, kartki papieru, skrawki
materiałów, itp.

• wyścigi w dmuchaniu – dmuchanie przez słomkę (lub bez) w piłeczkę ping –
pongową po płaskiej powierzchni,

• odbijanie balona

• rzucanie woreczkami do celu,

• gniecenie plasteliny, rwanie i gniecenie gazety, malowanie kredkami.



Istotne są również czynności wykonywane w warunkach domowych będące jednocześnie
formą nauki, zabawy – z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa poprzez znajome otoczenie. 
Wiele codziennych zadań, takich jak nakrywanie do stołu, nalewanie picia do kubka czy
zapinanie guzików stanowi w odpowiedniej formie ćwiczenia motoryki dużej i małej, 
rozwoju umiejętności poznawczych oraz usprawnianiu umiejętności językowych.

Propozycje zabaw w warunkach domowych:

• sortowanie prania według rozmiaru/koloru/części garderoby,

• próby składania ubrań przez dziecko,

• szukanie pary skarpetek,

• nakrywanie do stołu,

• jedzenie w takim samym kolorze – posiłek w takim samym kolorze co ubranie bądź
ulubiona zabawka,

• skarby w pianie – podczas kąpieli wrzucenie zabawek do piany – szukanie ich przez
dziecko,

• wspólne gotowanie, pieczenie prostych potraw.



Ćwiczenia, zabawy, czynności powinny być na bieżąco dostosowywane
do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka , tak aby były
odpowiednim wyzwaniem, stymulującym mózg. Postępy terapii osiągane
są wtedy, gdy dziecko jest zaangażowane w proces terapeutyczny. 
Dochodzi wtedy do uruchomienia reakcji adaptacyjnych, które
dotyczą działań celowych, samonakierowania, inicjowania kontaktów
oraz interakcji społecznych.



Profilaktyka logopedyczna dla rodziców

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu małego
dziecka. To od nich najmłodsi czerpią wiedzę o otaczającym
świecie. Bardzo istotny jest sposób mówienia dorosłych w 
procesie kształtowania się mowy dziecka. Rodzic jest 
niezbędnym ogniwem warunkującym skuteczność działań
profilaktycznych. Tylko współpraca rodziców ze specjalistami, 
ich systematyczna praca i zaangażowanie będą gwarancją
prawidłowego rozwoju mowy i efektywnej terapii.

Obecnie wśród najmłodszych spotykamy coraz
więcej zaburzeń rozwoju mowy. Ważne jest, aby rodzice mieli
świadomość w jaki sposób pomóc swoim pociechom, gdzie
szukać pomocy w przypadku niepokojących sygnałów oraz jakie
zachowania mogą szkodzić prawidłowemu rozwojowi. Zanim
dziecko wypowie pierwsze słowa jego narządy artykulacyjne
pracują już podczas ssania, połykania i oddychania. Czynności te
są fundamentalne w procesie kształtowania się mowy dziecka. 



Z punktu widzenia logopedy najlepszym sposobem karmienia
noworodka jest – karmienie piersią. Mięśnie języka i warg
pracują wówczas prawidłowo. Wprowadzając łyżeczkę
prowokujemy dziecko, aby samo wykonało pracę i ściągnęło
pokarm wargami, nie wlewamy zawartości łyżki do ust dziecka. 
Łyżkę trzymamy poziomo, lekko opierając na dolnej wardze. 
Nauka jedzenia z łyżeczki i odkrywanie nowych konsystencji
jest niezbędne w nauce mówienia. Zapoznanie dziecka ze 
zróżnicowaną konsystencją jest bardzo ważne. Po pierwszych
urodzinach nie przecieramy już pokarmów. Nie stosujemy
kubków niekapków. Duże ustniki przygniatają język, który
układa się międzyzębowo lub płasko. Jak najwcześniej uczymy
picia z kubka. Jeśli dziecko korzysta z butelki powinniśmy
odstawić ją do 1 roku życia, podobnie jak smoczek.



Rodzina ma ogromne znaczenie w nabywaniu kompetencji
językowych przez dziecko. Uświadomienie rodzicom
konieczności przestrzegania zasad profilaktyki logopedycznej
stanowi niezbędny warunek w procesie prawidłowego rozwoju
mowy dziecka.



Rodzicu:

1. Systematycznie obserwuj swoją pociechę, konsultuj jej postępy w rozwoju
mowy z pediatrą i logopedą, kiedy dziecko, np.:

- nie głuży,

- nie gaworzy,

- nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,

- nie reaguje na mowę i głos rodziców,

- ma trudności ze spożywaniem pokarmów,

- oddycha przez usta,

- do pierwszego roku życia nie wypowiada pojedynczych słów, np.: mama, tata, 
baba,

- do drugiego roku życia nie składa prostych zdań, np. tata am,

- kiedy mowa trzylatka jest niezrozumiała dla otoczenia,

- nadmiernie się ślini,

- układa język między zębami.



2. Czytaj wspólnie książeczki

3. Śpiewaj z dzieckiem piosenki z repertuaru dziecięcego

4. Ucz dziecko wierszyków.

5. Bawcie się zwierzątkami, naśladujcie odgłosy i zachowania.

6. Opowiadaj dziecku o otaczającym świecie, np. deszczyk pada kap kap, nazywaj przedmioty, 
objaśniaj zależności zachodzące na świecie.

7. Mów zrozumiale dla dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej i poprawnej wymowy

8. Często nagradzaj dziecko, uśmiechem, słowem, gestem.

9. Okazuj dziecku dużo czułości, przytulaj, bierz na kolana, ciesz się z jego najmniejszych osiągnięć.

10. Dbaj o zróżnicowaną dietę, w tym konsystencję (nie podawaj 2 latkowi pap)

11. Zapewniaj dziecku dużo okazji do ruchu na świeżym powietrzu i pracy twórczej, malowanie, 
lepienie, wydzieranie.



Rola dziadków w życiu dziecka
Każdy człowiek w swoim życiu pełni rozmaite role społeczne. Najważniejsze z nich realizuje w 
rodzinie. 

Bycie dziadkiem lub babcią to spełnianie roli rodzinnej i społecznej, niezwykle ważnej i
wymagającej, ale również niosącej pozytywne emocje i wyjątkowe doświadczenia. Trzeba
umieć się w tej roli odnaleźć, przyjąć określoną postawę względem siebie samego i 
wnuków, nauczyć funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie jako babcia czy dziadek i
dostrzegać w tej sytuacji pozytywne strony.

Dziadkowie są rodzicami rodziców i ta relacja jest najważniejsza po rodzicielskiej. Dziecko
poprzez obserwację zachowania swoich rodziców względem ich rodziców uczy się szacunku
wobec ojca i matki, sposobów okazywania uczuć starszym od siebie, pomagania i
wspierania, poznaje rodzinne tradycje, sposoby obchodzenia rodzinnych uroczystości. 
Dziadkowie są źródłem wsparcia dla rodziców, osobami, którym z pełnym zaufaniem mogą
powierzyć swoje dziecko, bez obaw o jego bezpieczeństwo. Dla wnuków są często
wspaniałymi towarzyszami zabaw, cierpliwymi słuchaczami, powiernikami tajemnic, 
pocieszycielami, wzorami do naśladowania. Dziadkowie także otrzymują wiele od swoich
wnuków. Często to właśnie oni pomagają odnaleźć się im we współczesnym świecie, 
towarzyszą podczas codziennych obowiązków, mobilizują do aktywności, odkrywania
nowinek, nawiązywania relacji.



Relacja z wnukami jest wyjątkowa, dziadkowie, dzięki zebranym w ciągu życia
doświadczeniom, służą dzieciom nie tylko opieką, ale przede wszystkim są źródłem mądrości, 
przekazicielami tradycji. Powinni zatem wspierać rodziców w wychowaniu dziecka, 
towarzyszyć, służyć radą, ale nie wyręczać.

To, jaki będzie charakter kontaktów dziadkowie – wnuki zależy w głównej mierze od 
dziadków, od tego jak będą chcieli je kształtować, jak pojmują swoją rolę w rodzinie i jak będą
chcieli ją pełnić. Dużo zależy jednak także od ich dzieci, czy pozwolą na kontakty dziecka z 
dziadkami i czy będą potrafili widzieć w nich pozytywne aspekty.

W literaturze psychologicznej wyróżnia się trzy główne typy związków między dziadkami
a wnukami:

1. Związek zdystansowany – dziadkowie to „mało znani dalecy krewni”, kontaktują się
z wnukami stosunkowo rzadko i mają niewielki bezpośredni wpływ na ich życie, co jest 
wynikiem fizycznego lub/i emocjonalnego oddalenia. Ich stosunek do wnuków jest chłodny i
zdystansowany. Nie postrzegają roli dziadka/babci jako znaczącej w ich życiu, są skupieni na
sobie samych, karierze zawodowej, samorealizacji.



2. Związek zaangażowany – dziadkowie są „troskliwymi opiekunami”, współwychowują
wnuki, są aktywnie zaangażowani w opiekę nad nimi, często zastępują zajętych głównie pracą
rodziców. Nierzadko, pochłonięci troską o wnuki, zapominają o własnych potrzebach
i zainteresowaniach.

3. Związek towarzyski – dziadkowie to „mądrzy towarzysze”, budują ciepłe relacje ze 
swoimi wnukami, poświęcają im dużo czasu, często je rozpieszczają, ale nie podejmują
związanych z opieką nad nimi obowiązków, nie zastępują rodziców. Znajdują równowagę
pomiędzy troską o innych a troską o siebie, swoje potrzeby i ulubione aktywności.

Zarówno dziadkowie jak i ich dzieci powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, jak w ich 
rodzinie wygląda relacja dziadkowie – wnuki. Czy jest to związek bliski, oparty na
pozytywnych, ciepłych emocjach, gdzie dziadkowie, świadomi swojej roli, nie starają się
zastępować czy wyręczać rodziców w ich obowiązkach, ale są dla nich oparciem i służą im
swoim doświadczeniem, wtedy kiedy o to proszą. Tylko w takim wypadku relacje
wewnątrzrodzinne będę układać się prawidłowo, a dziecko będzie się prawidłowo rozwijać, 
zwłaszcza w sferach emocjonalnej i społecznej.



Oprócz rodzaju relacji, jakie łączą babcię/dziadka z wnuczką/wnuczkiem, 
dziadkowie spełniają w każdej rodzinie określone role:

1. „Kotwica” – stanowi stały punkt odniesienia, szczególnie ważny, gdy
rodzina doświadcza kłopotów albo podlega zmianie. Dba o kontakty
rodzinne, scala rodzinę, pokazuje sens budowania swego życia w oparciu
o wartości, jest źródłem życiowej mądrości, pomagaj odkryć sens życia, 
uformować tożsamość.

2. ,,Ochroniarz” – stoi na straży trwałości rodziny, zapewnia ochronę i
opiekę w niebezpieczeństwie. Wspiera rodziców w wychowywaniu i
opiece nad dziećmi, pomaga w trudnej sytuacji finansowej, jest źródłem
wsparcia i bezwarunkowej akceptacji dla swoich wnuków, troszczy się o 
to, by zachować rodzinę jako całość.

3. „Arbiter” – jest negocjatorem w sporach między rodzicami a 
dziećmi, obniża napięcie między nimi, pomaga im rozwiązywać konflikty i
zrozumieć siebie nawzajem.

4. „Historyk” – pomaga rodzinie dostrzec ciągłość między przeszłością
a teraźniejszością, jest źródłem zakorzenienia i ciągłości
międzypokoleniowej, naturalnym nauczycielem historii, dbającym o 
pielęgnowanie rodzinnych tradycji

•



Zwykle role te przenikają się nawzajem, choć prym wiedzie jedna
z nich. Babcia/dziadek często nawet nie są świadomi tego, że są
„ochroniarzami” czy „historykami”, przyjęta etykieta nie ma 
najmniejszego znaczenia, liczy się bowiem jej treść, określone
zachowania. Dziadkowie przyjmują rolę w sposób naturalny, intuicyjny, 
opierając się często na doświadczeniach z własnego dzieciństwa, 
obserwacji innych dziadków czy własnych wyobrażeniach i
przekonaniach o tym, jacy powinni być dziadek czy babcia.

Warto pielęgnować relacje dziadków z wnukami. Prawidłowe, pozytywne
więzi międzypokoleniowe są jednym z gwarantów szczęścia całej rodziny.
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W Dzień Babci i Dziadka tak naprawdę
najbardziej liczy się nasza pamięć i
obecność. Nawet najbardziej wyszukany
prezent i okazały bukiet nie jest w stanie
zastąpić odwiedzin wnuków. Dlatego jeśli
tylko możemy, postarajmy się złożyć
dziadkom wizytę choć na chwilę, aby 
porozmawiać osobiście, zjeść wspólny
obiad i wypić kawę. Podczas odwiedzin
najmłodsze pociechy mogą umilić dziadkom
czas i zapewnić mnóstwo radości, recytując
piękne rymowanki.


