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Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 

dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

w SOSW Dąbrowa Górnicza 



Co robiliśmy?  
 03.12.18r. I Przegląd Różnorodnych Form Artystycznych  

 oraz wystawa zdjęć „Świat widziany oczami dziecka z autyzmem” 

 04.12.18r.  Sensoplastyka- pobudzamy nasze zmysły – 

 zajęcia otwarte dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

 05.12.18r.  I Konkurs wiedzy i umiejętności dla uczniów  

 z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”   

 oraz otwarte warsztaty dla rodziców uczniów i nauczycieli SOSW  

 z Kształtowania umiejętności komunikacyjnych i strategii podpowiedzi 

 06.12.18r. Różnorodne metody pracy z uczniem z autyzmem  

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

 i znacznym. Zajęcia otwarte dla uczniów i nauczycieli SOSW 

 07.12.18r. Nasz Autyzm. Zakończenie obchodów Europejskiego Tygodnia 

Autyzmu- występ końcowy oraz podsumowanie i wręczenie nagród 

konkursu- „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” 

 

 

 

 

 

 



    Pierwszy Przegląd 

Różnorodnych Form 

Artystycznych 

oraz 

Świat widziany oczami 

dziecka z autyzmem  
(wystawa zdjęć) 



Pierwsze debiuty: 
Podczas tegorocznych obchodów nasi uczniowie mogli 

wykazać się swoimi umiejętnościami oraz talentem 

artystycznym. Miały miejsce pierwsze debiuty aktorskie, 

taneczne, wokalne. Wykonawcom jak i publiczności 

wystąpienia te dostarczyły mnóstwo satysfakcji, przeżyć, 

a doskonałym uzupełnieniem była wystawa zdjęć „Świat 

widziany oczami dziecka z autyzmem”. 



























Konkurs wiedzy i umiejętności  
dla dzieci z autyzmem  

z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym 



W tegorocznej trzeciej edycji obchodów 

Europejskiego Tygodnia Autyzmu nasi 

uczniowie z autyzmem  

z klas 1-3 oraz 4-8  

 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr1  

 mogli po raz pierwszy wziąć udział  

w szkolnym konkursie wiedzy 

 i umiejętności i wykazać się wiedzą 

oraz umiejętnościami w zakresie zadań  

o różnym stopniu trudności.  















Pobudzamy nasze zmysły 
 Naszych uczniów ogarnęło makaronowe szaleństwo. Zajęcia  

odbywały się w smacznej atmosferze. Uczniowie dowolnie mieszali  

różne gatunki makaronów, przekładali makaron z pojemników, 

barwili go za pomocą barwników spożywczych, przeliczali go    

oraz klasyfikowali ze względu na kształt i kolor.  

Dla urozmaicenia do swoich kompozycji dodawali kasze, ryż, 

groch, fasolę oraz aromaty spożywcze.  

 Początkowo była niepewność, jednak opory długo nie trwały  

i zabawa szybko zaczęła się na dobre. Uczniowie czerpali korzyści  

z kreatywnego działania, doświadczali sukcesów w realizacji 

swoich pomysłów oraz poznali nową formę  i działanie artystyczne.  

Zajęcia sensoplastyczne bardzo spodobały się uczniom, ponieważ 

pozwoliły  w sposób naturalny uwolnić ich ekspresję twórczą. 

 

„Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko” 
 













Zajęcia otwarte 
 Podczas tegorocznych obchodów Europejskiego 

Tygodnia Autyzmu nauczyciele oraz rodzice uczniów 

SOSW mogli uczestniczyć w otwartych warsztatach  

z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji  

o kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych 

i strategii podpowiedzi. Uczestnicy mieli możliwość 

wymiany swoich spostrzeżeń, doświadczeń, a także 

wątpliwości w celu ich wyjaśnienia. 

Nauczyciele naszego Ośrodka na zajęciach otwartych 

mogli zapoznać się także z różnorodnymi metodami 

pracy z uczniem z autyzmem z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 



Nasz Autyzm 

 Nadszedł czas podsumowań. Na zakończenie 

uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 1 zaprezentowali swój debiutancki występ 

artystyczny, a doskonałym uwieńczeniem było rozdanie 

nagród i dyplomów za udział w konkursie. 







 Nasze doświadczenia pokazują, że dzieci  

z autyzmem potrafią dobrze się bawić, a zabawa  

ta staje się dla nich nauką. Pamiętajmy, że codziennie 

muszą się zmagać z różnymi barierami, które są  

dla nich trudne do pokonania. Potrafią sobie z nimi 

radzić dzięki pomocy rodziców i nauczycieli. 

Postrzeganie przez nich świata jest inne. Stawia  

to wyzwania przed nami dorosłymi. Robimy 

wszystko, by ułatwić im poznanie rzeczywistości, 

sprawić by świat stał się przyjazny. 

 

 

 




