
 

Kiedy staramy się rozumieć osoby z autyzmem, możemy im odpowiednio pomagać. 

 

 

                Nieprawidłowy rozwój rozumienia i ekspresji językowej, używanej  

do społecznego porozumiewania się, jest jednym z trzech głównych kryteriów 

diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu.  Brak lub ograniczone możliwości 

porozumiewania się z otoczeniem sprawia, że dzieci autystyczne stają się biernymi 

obserwatorami tego, co dzieje się wokół, utrudnia zaspokojenie podstawowych potrzeb 

emocjonalnych, co z kolei rodzi u dzieci silną frustrację, której przejawem mogą być liczne 

zachowania zakłócające (tj. krzyk, opór, zachowania agresywne bądź autoagresywne). 

Dlatego tak ważne jest, by dzieci autystyczne – możliwie jak najwcześniej – zostały objęte 

systematyczną terapią logopedyczną. W centrum tego procesu terapeutycznego jest 

oczywiście samo dziecko i jego rodzina, stąd całość oddziaływań dostosowana jest do jego 

indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Specyfika deficytów językowych w autyzmie 

wymaga często połączenia elementów, pochodzących z różnych metod. Rodzaj 

wykorzystywanych podczas zajęć strategii i procedur terapeutycznych oraz stosowanych 

pomocy również jest określany indywidualnie. Podstawą jest tu efekt diagnozy logopedycznej 

pozwalający określić profil komunikacyjny, zawierający opis dostępnego dziecku poziomu 

nadawania komunikatów, najczęściej preferowanych zachowań komunikacyjnych, gotowości 

społecznej dziecka do podjęcia porozumiewania się oraz zachowań nietypowych, mogących 

komunikację zakłócić.  

Świat jest pełen kształtów, wielkości, barw, tworzyw, zabawek i różnorodnych przedmiotów, 

postaci, zapachów. Dlatego warto, żeby również środowisko terapeutyczne było jak 

najbogatsze i jak najbardziej dostosowane do wyzwań rozwojowych. Staramy się nim 

zaciekawić, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem. Badaniu otoczenia sprzyja 

modelowanie zachowań mających na celu odkrywanie i doświadczanie świata. Za główne 

zadanie stawiamy sobie wzbudzenie w dziecku motywacji do komunikowania się  

z otoczeniem w optymalny dla siebie sposób.  



 

 

              Celem terapii logopedycznej jest podniesienie poziomu zdolności do 

porozumiewania się dziecka autystycznego. Przy czym zdolność ta nie musi być 

jednoznaczna z nabyciem  

i stosowaniem mowy czynnej.  

  

 
 

              Kolejnym istotnym celem jest rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie 

rozumienia języka (sprzyja temu: strukturalizacja osób, miejsc, czasu; zastosowanie 

sygnałów zapowiadających /kończących aktywność; dostosowywanie złożoności 

komunikatów kierowanych do dziecka). Kształtujemy ponadto zdolności w zakresie ekspresji 

językowej (poprzez: respektowanie wyborów dziecka, nadawanie znaczenia komunikatom 

Rozwijamy też umiejętność 

współuczestniczenia w dialogu 

poprzez budowanie wspólnego pola 

uwagi, wymianę komunikatów  

na bazie już istniejących 

kompetencji, współtrwanie 

terapeuty w aktywności dziecka –  

naśladownictwo, kształtowanie 

umiejętności zauważania partnera 

interakcji). 

 

Poznawanie kolejnych rzeczy 

przez dotyk to naturalny krok  

w poznawaniu świata. Im 

więcej wrażeń ma dziecko, 

tym więcej wie o świecie, 

czuje się bezpieczne  

i jest otwarte na dalsze 

poznawanie.  

 



werbalnym oraz niewerbalnym, modyfikację zachowań nietypowych - zastąpienie ich 

komunikatami społecznie akceptowanymi).  

            Dobra komunikacja potrzebuje dobrych fundamentów. Tak rozumiana terapia 

logopedyczna pozwala nam na dotarcie do wewnętrznego językowego świata dziecka 

autystycznego, wspierając tym samym jego rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny.  

 

Opracowała mgr Anna Zgrzebniak 

logopeda, oligofrenopedagog 


