
Przedstawione zadania mogą wykonywać zarówno młodsze dzieci, jaki i starsze, dorastająca 

młodzież, a także Wy – drodzy Rodzice (tak, tak, dobrze czytacie – każdemu z Nas, dorosłych, przyda 

się taki trening!). Również dzieci i młodzież z zespołem Aspergera, mogą rozwijać swoje kompetencje 

emocjonalno-społeczne, pracując z tymi kartami (oczywiście, z odpowiednim wsparciem i pomocą 

Rodziców). 

Moje propozycje pracy z załączonymi materiałami wyglądają następująco: 

1. Praca z dziećmi od 4./5.r.ż. do klasy 6 oraz dzieci i młodzież z zespołem Aspergera: 

✓ Rodzicu, tutaj niezbędna będzie Twoja pomoc, np. w przeczytaniu polecenia albo 

wyjaśnieniu, o co chodzi w danym zadaniu, omówienie przedstawionych przykładów 

(w zależności od wieku, etapu rozwoju i posiadanych umiejętności- czytania, pisania 

itp.) 

✓ Dziecko może wykonać kartę pracy samodzielnie albo z Twoją pomocą 

✓ Bardzo ciekawym doświadczeniem będzie wspólne wykonanie kart pracy – każdy z 

Was ma swój zestaw, pracuje z nim (w miarę możliwości) samodzielnie, ale w tym 

samym czasie 

✓ Po wykonanym zadaniu warto omówić każdy z punktów, znajdujących się na kartach 

pracy – dzięki temu dziecko będzie miało  możliwość zaobserwowania, że negatywne 

myśli zaprzątają głowę także dorosłych i to nie jest nic nienormalnego. Ponadto 

zauważy także, że dzięki systematycznym treningom, zamiana myśli z negatywnych 

na pozytywne, nie jest taka trudna i ułatwia stawienie czoła nowym wyzwaniom 

2. Praca z dziećmi od klasy 7 do 8 oraz młodzieżą: 

✓ Dzieci i młodzież samodzielnie wykonują zadania, które są zawarte na kartach pracy 

✓ Bardzo ciekawym doświadczeniem będzie wspólne wykonanie kart pracy – każdy z 

Was ma swój zestaw, pracuje z nim samodzielnie, ale w tym samym czasie  

✓ Po wykonanym zadaniu warto omówić każdy z punktów, znajdujących się na kartach 

pracy, zaprezentować swoje rozwiązania (oczywiście, jeśli każda ze stron będzie 

chciała podzielić się tym, co napisała – nic na siłę!) 

✓ Jeśli Twoja pomoc – drogi Rodzicu -  w omówieniu kart pracy nie będzie potrzebna, 

dziecko samo analizuje swoją pracę i wyciąga z niej wnioski  

 

 


