
 

Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD 

 

Dla kogo:  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami          

rozwoju w wieku przedszkolnym (nauczyciele wspomagający, terapeuci,       

psychologowie, logopedzi). 

 

Cel szkolenia:  

Poznanie specyfiki uczenia się dzieci z ASD i jak wykorzystywać tę wiedzę w             

planowaniu uczenia. Uczestnicy będą w stanie dokonać wstępnej oceny         

umiejętności dziecka pod kątem planowania nauki zabawy. 

 

Program szkolenia:  

1. Rozwój zabawy u dzieci w normie rozwojowej 

2. Charakterystyka zabawy u dzieci z zaburzeniami rozwoju 

3. Funkcje wykonawcze a zabawa dzieci z zaburzeniami rozwoju 

________________________________________________________________________________ 
 

Fundacja Pomoc Autyzm  
ul. Kowieńska 24, 03-438 Warszawa, REGON 364055186 

fundacja@pomocautyzm.org, telefon 660 330 220 lub 22 308 66 33 
www.pomocautyzm.org 

 



 

4. Specyfika uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju 

4.1 metody uczenia 

4.2 budowanie motywacji 

4.3 zwiększanie efektywności uczenia (działania proaktywne) 

5. Ocena umiejętności społecznych dzieci i planowanie celów terapeutycznych 

6. Dobór pomocy edukacyjnych i zabawek 

7. Uczenie spędzania wolnego czasu - plany aktywności 

8. Nauka zabawy metodą modelowania i videomodelingu. 

9. Nauka gier z regułami 

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

• ćwiczenia 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / stacjonarne / otwarte / zamknięte 
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Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu. 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin / 8h dydaktycznych 

 

Cena szkolenia zamkniętego: Ustalana indywidualnie.  

W przypadku szkolenia stacjonarnego doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu         

oraz czasu koniecznego na dojazd.  

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Cena szkolenia otwartego - aktualna cena na stronie szkolenia 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2020 

 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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