
ŚWIECIMY NA NIEBIESKO





 uświadomienie dziecku istnienia zaburzenia jakim jest autyzm;

 wskazanie trudności z jakimi mierzą się osoby z autyzmem;

 budowanie otwartości i akceptacji;

 wskazanie podobieństw między dziećmi z autyzmem, a dziećmi 

normatywnymi (dążenie do szczęścia, radość z zabawy, potrzeba 

posiadania przyjaciół – jest tego wiele więcej!)

 wyjaśnienie dzieciom znaczenia symboli;

 wyjaśnienie roli uświadamiania problemu innym;

 budowanie przekonania, że dziecko jest kompetentne do 

nawiązywania przyjaźni z osobami doświadczającymi autyzmu.



 Autyzm, lub spektrum autyzmu, charakteryzuje się trudnościami 

w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i stereotypowymi 

zachowaniami. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym u około            

1 na 100 dzieci w Europie. Pierwsze objawy widoczne są zwykle przed               

3 rokiem życia.

 Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju to znaczy, że cała 

ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od standardowej. Mówiąc 

innymi słowami: autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób.

 Autyzm rozumiemy jako spektrum. Oznacza to, że autyzm jest trochę inny 

dla każdej osoby. Osoby z diagnozami ze spektrum autyzmu mają bardzo 

różne nasilenie zachowań i cech wynikających z autyzmu.



 Na zdjęciu dominuje kolor niebieski. Niebieskie dłonie będące symbolem pomocy, 

globus w kolorze niebieskim świadczący o skali zjawiska, dwa złączone ze sobą puzzle 

jako symbol autyzmu. NIEBIESKI KOLOR JEST KOLOREM AUTYZMU!!!

Uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności horyzontu. 

Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną 

ze wszystkich barw.

 MIĘDZYNARODOWYM SYMBOLEM AUTYZMU SĄ KOLOROWE PUZZLE

Świat osób z autyzmem jest jak gigantyczna układanka, taka bez podpowiedzi. 

Do końca życia będą układać poszczególne elementy. Z czasem pojawi się jakiś większy 

fragment, czasem coś wskoczy nie tam gdzie powinno i zrujnuje dotychczasową pracę… 

Osoby z autyzmem zawsze podejmą kolejną próbę – oni też chcą zobaczyć całość.



 Corocznie, 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień 

Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości 

społecznej na temat autyzmu, który jak uznało ONZ jest jednym 

z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata.

 Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat autyzmu zachęcam wszystkie 

dzieci do obejrzenia bajki, która w prosty sposób zobrazuje nam jak 

funkcjonuje dziecko (osoba) z autyzmem.

 Polecamy:

 https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

Amazing things Happen - Polish (Narrated by Kayah)

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg


 Oto kilka linków na temat autyzmu

 Podróż Marii Lektor (autyzm)

 https://www.youtube.com/watch?v=pRRIQYxLXAY

 Światowy Dzień Autyzmu - ŚWIAT TOLI

 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=J6hX8S3OD-g

 Dzień Świadomości Autyzmu - film dla dzieci

 https://www.youtube.com/watch?v=lutqa7xEqv4

 Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ( nie ma lektora- trzeba samemu 

przeczytać ze slajdów )

 https://www.youtube.com/watch?v=epEJlkh2lsI

 Jedno pytanie, które zmieni twoje myślenie

 https://www.youtube.com/watch?v=GjBNT1u9ph8

 Piosenka Autentyczna

 https://www.youtube.com/watch?v=Mir_y1AUdPI

 AUTENTYCZNI ( piosenka)

 https://www.youtube.com/watch?v=smbba-3SUvw

https://www.youtube.com/watch?v=pRRIQYxLXAY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=J6hX8S3OD-g
https://www.youtube.com/watch?v=lutqa7xEqv4
https://www.youtube.com/watch?v=epEJlkh2lsI
https://www.youtube.com/watch?v=GjBNT1u9ph8
https://www.youtube.com/watch?v=Mir_y1AUdPI
https://www.youtube.com/watch?v=smbba-3SUvw


 Linki do filmików na YouTube, które warto obejrzeć

 TacyJakWy - Autyzm - Polish Translation -Just Like You –

Autism

 https://www.youtube.com/watch?v=vBxGaAj9ke4

 W innym spektrum. Rzecz o autyzmie.

 https://www.youtube.com/watch?v=8O9nFieu--4

 Informacje i książki do pobrania:

 http://niebieskiskarb.pl/pdf-autyzm-apteczka-pierwszej-pomocy/

 https://synapsis.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Bajka-o-

dziewczynce-ktora-byla-liskiem_Joanna-Rudnianska.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=vBxGaAj9ke4
https://www.youtube.com/watch?v=8O9nFieu--4
http://niebieskiskarb.pl/pdf-autyzm-apteczka-pierwszej-pomocy/
https://synapsis.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Bajka-o-dziewczynce-ktora-byla-liskiem_Joanna-Rudnianska.pdf
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DZIĘKUJEMY!

Joanna Bryl

Honorata Brzęczkowska

Agata Chmurska

Marta Turowska


