
Scenariusz Dnia Autyzmu  

„Na niebiesko dla autyzmu”- 2 kwietnia 

 

 

 Drodzy rodzice!  

 

W związku z trudną, obecną sytuacją przeprowadzenie Dnia Autyzmu w przedszkolu jest 

niemożliwe. Dlatego zachęcamy do Świętowania w Domu . Na początek zachęcamy, aby 

wszystkie dzieci w czwartek tj 2 kwietnia ubrane były na NIEBIESKO.  (mile widziane 

zdjęcia). 

Aby wprowadzić dzieci i Państwa w temat zapraszamy do wspólnego oglądania prezentacji 

Fundacji Synapsis „ Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan” (rodzic czyta głośno 

tekst do filmu). 

A następnie można dziecku pokazać film pt.„Podróż Marii” 

Po obejrzeniu prezentacji oraz filmu w celu usystematyzowania informacji należy 

przeprowadzić z dzieckiem pogadankę na temat zachowania dziewczynki, tego co, lubi i nie 

lubi, w jaki sposób się bawi, komunikuje się z innymi, jak wygląda jej dzień. 

Następnie zapraszamy do przeprowadzenia z dziećmi kilku zabaw sensorycznych, które w 

prosty sposób pokazują nam, w jaki sposób funkcjonują dzieci z autyzmem, które mają 

zaburzenia odczuwania zmysłów. 

a) „Zaburzone zmysły – jak funkcjonują? Dotyk”  

http://nowa.synapsis.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/prezentacja_I_III.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LR50Q9GR3r0


Rodzic prosi, aby dziecko usiadło przy stoliku. Następnie mówi, aby podniosło rękę, którą 

pisze. Dziecko otrzymuje  kuchenne rękawice, które zakłada na podniesioną rękę. Rodzic 

rozdaje  dowolną kolorowankę i kredki. Zadaniem dziecka jest staranne pokolorowanie 

obrazka w czasie 5 min. Po wykonaniu zadania dziecko jest pytane co czuło podczas 

wykonywania ćwiczenia?, Czy było im łatwo kolorować w ten sposób? 

b) „Czarodziejski worek”- wzrok 

Rodzic tłumaczy na czym będzie polegała zabawa: z zasłoniętymi oczami dziecko ma 

rozpoznać, jaki przedmiot wylosowało.  

Po zadaniu pyta: Czy łatwo jest określić co mamy w ręce, gdy tego nie widzimy? 

c) „Kto pierwszy, ten lepszy” 

To zadanie mogą Państwo przeprowadzić w formie wyścigów dziecko-rodzic. Zawodnicy 

siadają naprzeciwko siebie. Każde z nich otrzymuje szczypce do ogórków oraz 1 foremkę do 

lodów i pompony. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze ułożenie rzędu z pomponów w 

foremce. Wygrywa ta osoba, która szybciej to zrobi. Po zakończeniu zadania dziecko 

wypowiada się: co było dla nich tu najtrudniejsze?, czy łatwo jest operować szczypcami? 

d) „Spacer po ścieżce sensorycznej” 

Na podłodze  rodzic rozkłada ścieżkę sensoryczną złożoną z różnych faktur.  Dziecko na 

bosaka spacerują po ścieżce określając, co czują pod stopami i czy jest to dla nich przyjemne, 

czy nie? 

e) „Znajdź kulkę” 

Dziecko zostaje poproszone, aby z zasłoniętymi oczami wyszukało jak najwięcej szklanych 

kulek  ukrytych w grochu. Dziecko wypowiadają się na temat zadanie.  

 

Mamy nadzieję, że tych kilka zabaw pozwoli Państwa dzieciom zrozumieć 

co czują dzieci z autyzmem.  

Dziękujemy za udział w zabawach i czekamy na zdjęcia z ich realizacji. 

Opracowały:  W. Danielek,  S. Szweda 

 

 

 


