
02.04.2020 r. 

 

„Zdrowie” 

 

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  

Dzisiejszego dnia mieliśmy "zaświecić" się w przedszkolu na niebiesko  

 

Autyzm - Trudne słowo, prawda? Czy słyszeliście już kiedyś to trudne słowo? Jeśli nie 

- pora dowiedzieć się czym jest autyzm :) 

 

Do wspólnej zabawy będziemy potrzebowali dużo dobrego humoru ii.. niebieskiego 

koloru! Może i wy "zaświecicie" się na niebiesko i włożycie coś w tym kolorze? :) 

 

Najpierw zobaczcie krótki film i porozmawiajcie z Rodzicami o tym, czego się 

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

 

W jaki sposób zachowują się osoby z autyzmem ? 

Co może im sprawić trudność? 

W jaki sposób możemy im pomóc? 

 

Teraz "zagrajmy w niebieskie" :) 

Niebieski kolor kojarzy się z autyzmem. Zabawmy się więc w detektywów. Spróbujcie 

znaleźć w swoim domu jak najwięcej przedmiotów w kolorze niebieskim. Gotowi do 

startu ? START! :) 

 

"Ciepło zimno" 

Poproście rodziców, aby ukryli jakiś niebieski przedmiot. Spróbujcie go odszukać za 

pomocą wskazówek opiekunów: "Ciepło" gdy zbliżacie się do zabawki i "zimno"- 

kiedy się od niej oddalacie :) 

 

Zabawa "strumyk". 

Z dużego foliowego worka w kolorze niebieskim wykonajcie jak najdłuższy strumyk. 

Usiądźcie na podłodze, zaproście do zabawy wszystkich domowników. Chwyćcie 

worek w obie ręce (kilka osób trzyma się jednego worka). Przy akompaniamencie 

melodii - "Poranek", poruszajcie workiem w różny sposób, szeleszcząc nim, zgodnie z 

melodią :) 

 

A może spróbujecie zrobić komuś masażyk?  

Siadamy w parach ii masujemy :) 

 

"Czarodziejski worek" 

Z zasłoniętymi oczami spróbujcie odgadnąć, jakie przedmioty ukryła w worku np. 

mama :) 

 

"Tajna baza" 

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


Osoba cierpiąca na autyzm jest w pewnym stopniu "zapakowana w swoim 

pudełeczku", żyje w swoim świecie. Spróbujcie zbudować z poduszek, kocyków lub 

innych przedmiotów swój mały świat - bazę, w której możecie się ukryć i wyciszyć :). 

 

"Gniotek" 

Czy zdarza się, że się czasami denerwujecie? Pewnie tak! Kiedy się gniewamy 

próbujemy okazać nasze emocje. Aby nie sprawić nikomu przykrości wystarczy 

pościskać w dłoni uroczego, śmiesznego gniotka :) 

Do jego wykonania potrzebujecie balonika, odrobinę mąki ziemniaczanej i szczyptę 

kreatywności :). 

 

Przesyłam zdjęcie przykładowego gniotka! 

 

"Niebiesko mi" - praca plastyczna. 

Macie jeszcze ochotę zrobić pracę plastyczną. Namalujcie lub narysujcie co tylko 

chcecie, ale! W kolorze niebieskim :) 

 

Może później pochwalicie się Waszym dziełem ? :) 

 



 


