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2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

Został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

z inicjatywy Kataru.

Obchody Dnia mają na celu 

podnoszenie świadomości 

społecznej na temat autyzmu 

i są również okazją 

do globalnego politycznego 

zaangażowania oraz bardziej 

efektywnej współpracy 

międzynarodowej w tej 

dziedzinie.

Logo Światowego Dnia Świadomości Autyzmu



W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane

są liczne kampanie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób

ze spektrum autyzmu i ich rodzin, które przenoszą się na cały miesiąc.

W związku z tym Fundacja SYNAPSIS zaprasza do świętowania

Dnia Świadomości Autyzmu przez cały kwiecień.

Oto niektóre z realizowanych kampanii:



 „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez

Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Rzecznik Praw Obywatelskich

w ramach tej akcji podświetla siedziby swojego Biura oraz Biur

Pełnomocników Terenowych na niebiesko. Więcej informacji na stronie

internetowej: https://www.polskananiebiesko.pl/

Źródło: https://krosno112.pl/

https://www.polskananiebiesko.pl/


Tego dnia wiele ważnych budynków na 

całym świecie będzie oświetlonych 

na niebiesko. 

W Polsce na niebiesko zaświecą się m.in.: 

Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-

Dąbrowski czy gmach Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie, 

Spodek w Katowicach, 

Pałac pod Baranami w Krakowie.

Źródło: www.outsourcingportal.eu



Symbolem solidarności z osobami 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

jest kolor niebieski, stąd pomysł 

globalnej akcji 

„Zaświeć się na niebiesko”. 



 „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” – akcja przygotowana przez

obywatelską inicjatywę „Chcemy Całego Życia” oraz organizacje partnerskie – więcej

informacji tutaj: https://www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/

https://chcemycalegozycia.pl/dziecinstwo-bez-przemocy-doroslosc-bez-leku-podsumowanie-kampanii/

https://www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/


 #SERCEdlaAUTYZMU – akcja Małopolskiego Oddziału PFRON, Fundacji Pomocy Osobom

z Autyzmem „MADA” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „MADA” polegająca na narysowaniu lub

wycięciu niebieskiego serca i wpisaniu w nim jednego z wielu ważnych haseł oraz opublikowaniu

go na swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #SERCEdlaAUTYZMU w dniu 2 kwietnia.

Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/hashtag/SERCEdlaAUTYZMU

Źródło: Małopolski Oddział PFRON

https://www.facebook.com/hashtag/SERCEdlaAUTYZMU
https://www.facebook.com/hashtag/SERCEdlaAUTYZMU
https://www.facebook.com/hashtag/SERCEdlaAUTYZMU
https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON


2 kwietnia w wielu miastach na świecie 

odbywają się marsze i happeningi, podczas których uwrażliwia się 

społeczeństwo na problemy osób z autyzmem.

Źródło: www.tygodniksiedlecki.com/t34075-zaswiec.sie.na.niebiesko.htm

Źródło :www.niebieskiskarb.pl



Autyzm to odmienny od typowego 

sposób rozwoju człowieka, 

objawiający się różnicami:

- w sposobie komunikacji, 

- nawiązywania relacji, 

- wyrażania emocji, 

- uczenia się 

- oraz różnorodnym schematem 

zachowań. 

Czym jest autyzm?

Każda osoba z autyzmem 

jest indywidualnością, a 

wymienione wcześniej 

cechy mogą występować 

w różnym natężeniu.



Natomiast dzięki oddziaływaniom

terapeutycznym można poprawić 

funkcjonowanie osób ze spektrum 

autyzmu.

Autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. 

Towarzyszy osobie przez całe życie. 

Nie ma możliwości 

wyleczenia się z autyzmu. 



Źródło: opowiecie.info/autyzm-to-nie-choroba/

https://opowiecie.info/autyzm-to-nie-choroba/


Źródło: www.ponadwszystko.com/

https://ponadwszystko.com/


Źródło: www.ponadwszystko.com/

https://ponadwszystko.com/


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

Film dla dzieci młodszych. Film dla dzieci starszych i rodziców. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=vzr5VjpHHW4

Obejrzyj krótki film, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć czym  jest autyzm. 

Kliknij na link w chmurze. 

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg
https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4


7 rzeczy, 
które chciałoby Ci powiedzieć 

dziecko z autyzmem, 
kiedy je spotykasz:



1
„Chciałbym się z Tobą przywitać, ale trudno mi mieć własną 

inicjatywę, nie zawsze wiem, jak to zrobić. 

Ty pierwszy podaj mi rękę, będzie mi łatwiej to

odwzajemnić, ale nie obraź się, jak tego nie zrobię.”



„Nie bój się kontaktu ze mną, ja nie zarażam autyzmem. 

Bardzo chciałbym się z Tobą bawić, ale nie wiem jak.

Ty wiesz, może mi pokażesz?”
2



„Nie patrzę Ci w oczy, ale doskonale Cię widzę. 

Podobno mam wzrok i słuch prawie taki jak sokół 

albo jastrząb – tak mówią naukowcy. 

Czy nazwiesz to upośledzeniem?”

3



„To, że płaczę i krzyczę nie znaczy, że jestem niegrzeczny, 

tylko boję się, jak jest za dużo ludzi, dźwięków i świateł.”4



Czasem milczę, bo 
nie wiem co 
powiedzieć. 

Czasem krzyczę, bo 
nie umiem inaczej 

się wyrazić. 

Czasem uciekam, 
bo nie radzę sobie z 

tłumem. 



„Kiedy widzisz że płaczę lub krzyczę na ulicy - nie komentuj tego. 

Wiem, że takie duże nie powinno... Ale... naprawdę myślisz, że 

zdanie „taki duży, a tak płacze” sprawi, że się uciszę?”
5



NIE oceniaj!

NIE krytykuj!

NIE odrzucaj!



„Jeśli nie robię tego, o co prosisz, to nie dlatego, że nie chcę, 

ale dlatego, że nie rozumiem polecenia - powiedz je prosto, 

poproś, abym powtórzył, wtedy jest większa szansa, 

że to zrozumiem i wykonam. Nie jestem uparty, 

po prostu nie rozumiem poleceń.”

6



„Boję się bardzo wielu rzeczy, 

które dla ciebie są proste 

i naturalne. Żeby nauczyć się tak 

zachowywać jak Ty, muszę być 

naprawdę odważny.”

7

„W jednych rzeczach jestem słabszy, 

w innych lepszy od Ciebie. 

Po prostu inny.

Czy to nie ciekawe?”



Wśród dzieci ze spektrum autyzmu znajdują się takie, które posiadają wybitne zdolności, 

najczęściej w jednej z poniższych dziedzin:

MUZYKA

Najbardziej powszechny 
jest talent do gry na 

pianinie. Wiele osób o 
wyjątkowych 
zdolnościach 

muzycznych potrafi 
perfekcyjnie wykonać 
usłyszane wcześniej 

utwory, czasami już po 
jednokrotnej prezentacji. 

SZTUKA

Najczęściej zauważa się 
talent do rysunku. Prace 
utalentowanych osób z 
autyzmem najczęściej 

zachwycają 
szczegółowością i 

precyzyjnym 
odwzorowaniem 

zapamiętanego obrazu

WYOBRAŹNIA

Najczęściej są to 
zdolności związane 

z tworzeniem 
skomplikowanych 

konstrukcji, 
precyzyjnym 

mierzeniem dystansów 
bez użycia narzędzi czy 

rysowaniem 
szczegółowych map.

MATEMATYKA

Do najczęściej 
spotykanych 
umiejętności 

matematycznych należy 
wykonywanie 

błyskawicznych 
obliczeń w pamięci 

i wymieniania długich 
ciągów, np. liczb 

pierwszych.

OBLICZENIA 
KALENDARZOWE

Zdolności te ograniczają 
się do obliczeń 

wykonywanych na 
podstawie kalendarza, 
np. szybkie ustalenie, 
w jakim dniu tygodnia 

wypadnie data z odległej 
przyszłości lub szybkie 

wyliczenie, ile dni 
przeżyła osoba na 
podstawie jej daty 

urodzenia (zawsze z 
uwzględnieniem lat 

przestępnych).



Spróbuj 
ZROZUMIEĆ!

Jeśli nie umiesz 

ZAAKCEPTOWAĆ 

– spróbuj 

TOLEROWAĆ! 



Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uczniowie oraz

nauczyciele SOSW – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń

Rozwojowych w Niemienicach przygotowali wspólnie animację

o autyzmie w oparciu o fragmenty książki Roksany Jędrzejewskiej-

Wróbel pt. Kosmita:

https://www.youtube.com/watch?v=v468ZBD_Eko

Książkę wydała Fundacja ING Dzieciom i można ją bezpłatnie 

pobrać w wersji PDF: 

https://www.ingdzieciom.pl/_fileserver/item/1500929

Książka Kosmita opowiada o zwykłej rodzinie, w której pojawia się

KTOŚ – nowy, dziwny … jakby z innej planety – dziecko

z autyzmem. Kosmita zmienia życie całej rodziny pokazując

jednocześnie, że życie z dzieckiem z ASD bywa dalekie od bajki, ale

nigdy nie jest nudne. Przede wszystkim jednak uczy tego, co w życiu

najważniejsze: miłości i szacunku do każdego człowieka. Pokazuje

osobę z autyzmem, jako kogoś wyjątkowego.

https://www.youtube.com/watch?v=v468ZBD_Eko
https://www.ingdzieciom.pl/_fileserver/item/1500929


„Czarodziejka” to bajka psychoedukacyjna,

która wprowadza dzieci w świat rówieśnika

z autyzmem, pomaga poznać i zaakceptować

inność. Może być wsparciem dla rodziców

i nauczycieli w rozmowach na temat

niepełnosprawności z dziećmi w wieku

przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Link do pobrania:

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-
content/uploads/2015/05/Czarodziejka.pdf

Inne ciekawe pozycje:

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/05/Czarodziejka.pdf
http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/05/Czarodziejka.pdf


„Hubek, kubek, wstążka” to bajka psychoedukacyjna, która

wprowadza dzieci w świat rówieśnika z zespołem

Aspergera, pomaga poznać i zaakceptować inność.

Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli

w rozmowach na temat niepełnosprawności z dziećmi

w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Link do pobrania:

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-
content/uploads/2015/02/Hubek_Kubek_druk.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/02/Hubek_Kubek_druk.pdf
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