
                                               Dziecko z autyzmem 

 

 

    Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna 

Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2011.   

Sygn. CzytR 237604 

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu 

terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także 

określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju 

psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w 

ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej 

choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, 

studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą. 

   Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - 

edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : 

"Impuls", 2014.  

Sygn. WypRz 241729, CzytR 241728 

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. 

Czy rzeczywiście trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie 

dziedziny życia podporządkowane są ściśle wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, 

potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. Komunikacja, 

sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest 

tylko sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji. Tkwiące w języku czy komunikacji 

możliwości stanowią bazę, nad którą nadbudowywana jest kultura i – szerzej – 

cywilizacja. Język jako źródło ikon i symboli, język jako zbiór norm i nakazów/zakazów, 

wreszcie – język jako odbicie doświadczeń pokoleniowych, staje się podstawową tkanką 

tradycji i przekazu kulturowego, niezbędnych do określenia własnej tożsamości oraz 

odnalezienia swego miejsca w wybranej społeczności. Jeśli więc z jakichkolwiek przyczyn 



rozwój umiejętności komunikacyjnych zostanie zakłócony, zaburzeniu ulega cała 

osobowość, co skazuje jednostkę na społeczne wyobcowanie – i tu bije źródło, z którego 

powstała najnowsza książka doktor Winczury, stanowiąca wyraz troski o dzieci, które z 

racji różnego rodzaju zaburzeń mają utrudniony proces przyswajania reguł komunikacji. 

  Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / 

Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.  

Sygn. CzytR 240135 

W książce autorka omawia program terapii rozwojowej dla dzieci z problemami 

emocjonalnymi, szczególnie dla dzieci z autyzmem oraz nieprawidłowo ukształtowaną 

więzią z ludźmi (np. objawy choroby sierocej wśród dzieci w domach małego dziecka), 

praktyczne ustrukturalizowane scenariusze procedur terapeutycznych łagodzących 

obrony percepcyjne dzieci autystycznych oraz kształtujących podstawowe kompetencje 

umożliwiające kontakt tych dzieci z ludźmi. Scenariusze zostały tak opracowane, by 

mogły je stosować osoby, także rodzice, bez specjalistycznego wykształcenia. 

Proponowane metody nie wymagają nakładów finansowych ani specjalistycznego sprzętu 

– „narzędziem” terapii są opiekunowie lub terapeuci. Praktyczne wskazówki opierają się 

na piętnastoletnim doświadczeniu Klubu Terapeutycznego dla Dzieci z Poważnymi 

Problemami Emocjonalnymi i ich Rodzin działającego przy Ośrodku Badań i Usług 

Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

  Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara 

Sher ; przeł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.  

Sygn. WypRz 241839 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci 

z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). Autorka kładzie nacisk również na 

integrację społeczną i uwzględnia specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. Gry i zabawy podzielono na rozwijające dużą i małą motorykę. Pewne novum 

stanowi rozdział poświęcony aktywnościom ruchowym w wodzie. 



  Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla 

początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. 

Taylor ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011.  

Sygn. WypRz 238777, CzytR 238778 

Jak czują się rodzice, kiedy po raz pierwszy słyszą diagnozę postawioną dziecku: 

zaburzenie ze spektrum autyzmu lub Zespół Aspergera? Często są przybici, szukają w 

sobie winy i zastanawiają się, co dalej. Wszystkim zmartwionym i zagubionym rodzicom 

polecamy niniejszy „przewodnik”, w którym autor – doświadczony pediatra od lat 

pracujący z dziećmi autystycznymi – w przystępny i pełen pogody sposób przedstawia 

świat autystów. Dowiedzą się z niego Państwo, jakie wyzwania stoją przed dzieckiem i w 

jaki sposób można ułatwić mu funkcjonowanie w domu, szkole i wśród rówieśników. 

  Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i 

praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł 

Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2012.  

Sygn. CzytR 239164 

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z 

autyzmem! 

Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń 

rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy 

stosowana analiza zachowania. Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i 

doświadczeń praktycznych. 

Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy 

zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i 

pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich 

pożądanych zachowań. Podają wiele zaleceń praktycznych dotyczących korzystania ze 

strategii proaktywnych w pracy z dziećmi z autyzmem, motywowania ich do nauki, 

treningu różnicowania i redukowania zachowań niepożądanych. 



  Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych 

i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota 

Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.  

Sygn.CzytR 241860 

"Uczę się poprzez ruch" to bogaty w ćwiczenia i zabawy terapeutyczne program mający 

na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze funkcji ruchowych oraz percepcji. 

Stymulacja procesów sensomotorycznych została przedstawiona tu zgodnie z założeniami 

teorii integracji sensorycznej (SI) i dodatkowo przyczynia się do usprawniania procesów 

poznawczych. Zaproponowane przez autorki zadania dają nauczycielowi czy terapeucie 

swobodę wyboru i umożliwiają dostosowanie się do potrzeb każdego dziecka.  

   Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna 

Szczypczyk. - Gdańsk : "Harmonia", 2012. 

Sygn. WypRz 241520, 241521 CzytR 241325 

Prezentowana publikacja to zbiór zabaw terapeutycznych dla dzieci (np. dla dzieci z 

autyzmem). Może ona być pomocna dla nauczycieli i terapeutów, a także rodziców, 

którzy chcą w interesujący i zarazem pożyteczny sposób spędzać czas ze swoim 

dzieckiem. 

Książka podzielona jest na rozdziały zgodnie z charakterem proponowanych zabaw. 

Znajdują się tu gry i zabawy: ruchowe, manipulacyjne i konstrukcyjne, plastyczno-

techniczne, muzyczno-rytmiczne, tematyczne i edukacyjne. 

Przy każdej zabawie znajdują się informacje o potrzebnych rekwizytach oraz sposobie 

przeprowadzenia aktywności. Dodatkowo zamieszczono wskazówki, o jakie jej elementy 

należy szczególnie zadbać, aby zabawa miała charakter terapeutyczny, a także 

propozycje modyfikacji zabawy, aby była ona dostosowana do możliwości dziecka i cały 

czas dla niego ciekawa. 

 

                                                                                           

Adnotacje treściowe na podstawie recenzji Wydawców 


