
Klient 40 – terapia AAC rozpoczęta w wieku 11 lat. Diagnoza medyczna: zespół 
genetyczny „Cri-du-Chat” (zespół kociego krzyku). 

 

Klient 40 urodził się z rzadkim zespołem genetycznym „Cri-du-Chat” (zespół 

kociego krzyku1). Przeszedł wiele operacji i często przebywał w szpitalach. W wieku 

5 lat rozpoczął terapię behawioralną w specjalistycznym ośrodku. Pomimo jej 

zastosowania nie uzyskano żadnych postępów w rozwoju chłopca. Nasilały się 

zachowania agresywne i autoagresywne. Rodzice twierdzili, że Klient 40 wręcz 

„cofnął się w rozwoju”. Rodzice zrezygnowali z tego rodzaju terapii. Klient 40 

rozpoczął terapię w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla 

Dzieci w Kwidzynie, mając 11 lat. Podczas pierwszego spotkania nie wykazywał 

żadnej aktywności poznawczej, nie interesował się zabawkami (nie patrzył, nie 

dotykał, nie manipulował nimi). W jego zachowaniu występowało wiele zachowań 

trudnych, które opisano poniżej. 

 

Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące przekazu informacji: 

Obserwowano u chłopca dużą liczbę zachowań agresywnych, np. ciągnął za włosy, 

szarpał, bił i szczypał inne osoby; oraz autoagresywnych, np. gryzł nadgarstek 

i ramiona, uderzał głową w podłogę, w kaloryfer i w stół. Klient 40 stymulował się 

śmiechem, syczeniem, kiwał się. Czasami obserwowano całkowitą bierność – 

„zastyganie w bezruchu”. 

 

Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące budowania 
wypowiedzi: 

Nie występowała intencja komunikacyjna. 

 

Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące funkcjonalnego 
współgrania z rozmówcą: 

Występowanie wielu zachowań trudnych opisanych powyżej.  

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące ogólnego nastawienia 

i motywacji do komunikacji: 
                                            
1 Zespół Cri-du-Chat odkryto stosunkowo niedawno, dotychczas uważany był za jednostkę nieuleczalną. Obecnie prowadzi się 
badania nad istotą powstałej niepełnosprawności. Bada się zachowania adaptacyjne dzieci nią dotkniętych oraz ich 
umiejętności porozumiewania się. 



Klient 40 wymagał stałego pobudzania przy wykonaniu zadania. 
 
 

Wykres 1. Wyniki skuteczności efektywności porozumiewania się. 

 
  Źródło: badania własne. 

 

Założono, że źródłem zachowań trudnych Klienta 40 jest brak umiejętności 

porozumiewania się oraz złe wzorce nabyte podczas czteroletniej edukacji z dziećmi 

autystycznymi. Oddziaływania terapeutyczne rozpoczęto od ustalenia głównych 

problemów chłopca i wynikających z nich celów oddziaływań, które realizowano 

podczas pracy terapeutycznej: 

Główne problemy: 

1. Duża liczba zachowań agresywnych i autoagresywnych. 

2. Klient 40 nie spostrzega osoby dorosłej jako źródła zaspokojenia potrzeby. 

3. Brak opracowanego i wprowadzonego systemu wspomagającego 

porozumiewanie się, dzięki któremu Klient 40 mógłby wpływać na swoją 

sytuację.  

4. Klient 40 nie wykazywał zainteresowań poznawczych, nie potrafił w sposób 

aktywny poznawać rzeczywistości. 

Główne cele oddziaływań: 

1. Stworzyć bezpieczną przestrzeń (poprzez pracę w strukturze). 



2.  Zapewnić doświadczanie pozwalające na odczuwanie, że zachowania mogą 

być komunikatami i że mogą prowadzić do zmiany sytuacji poprzez nazywanie 

i spełnianie intencji komunikacyjnych Klienta 40. 

3.  Pozwolić Klientowi 40 na odczuwanie konsekwencji własnych wyborów. 

4.  Uaktywnić Klienta 40, stworzyć mu warunki, w których byłby coraz bardziej 

świadomym i aktywnym sprawcą zmian w otoczeniu. 

 

Efektywne okazało się takie postępowanie, gdy terapeuta podążał za intencją 

Klienta 40 i w miarę możliwości spełniał jego pragnienia. Chłopiec najwięcej takich 

sytuacji doświadczał podczas przygotowanych dla niego sesji terapeutycznych. 

„Specjalny czas” organizowano w sali, gdzie przygotowywano kilka „stacji do 

zabawy”. Takie spotkania trwały zwykle od 20 do 30 min. W tym czasie Klient 40 robił 

wszystko, na co miał ochotę pod kontrolą i z pomocą terapeuty. Nie kierowano 

bezpośrednio zabawą, nie sugerowano i nie zadawano żadnych pytań. Unikano 

oceniania. W efekcie Klient 40 nie był ani chwalony, ani krytykowany. Ograniczenia 

były narzucane tylko w przypadku, gdy Klientowi 40 groziło niebezpieczeństwo. 

Początek i koniec sesji był jasno określony. Terapeuta rozpoczynał sesję, mówiąc: 

„Daję ci specjalny czas. Przez następne 20 minut możesz robić, co chcesz, a ja będę 

z tobą”. Podczas tych sesji oprowadzano Klienta 40 po pokoju i interpretowano 

każde jego zachowanie, np.: „wyciągasz rękę w kierunku okna, więc chcesz iść w 

stronę okna” (następnie pomagano Klientowi 40  przemieścić się w pożądanym 

kierunku) lub „spoglądasz w stronę balonu, a więc chcesz bawić się balonem” i 

umożliwiano chłopcu taką zabawę bądź modelowano pożądane zachowanie. 

Komentarze dawały Klientowi 40 informację, w jaki sposób odczytywano jego 

komunikaty. Takie postępowanie pozwoliło chłopcu na rozwijanie świadomości bycia 

rozumianym i budowanie swoistego systemu porozumiewania się z terapeutą. 

Uczestnictwo w sesjach „specjalnego czasu” dawało mu też okazję do 

kompensowania negatywnych doświadczeń. Pod koniec „specjalnego czasu” Klient 

40  słyszał informację: „Twój czas dobiega końca. Pozostało ci 5 minut”. Pod koniec 

odliczaliśmy w następujący sposób: „Zbliża się koniec, zaczynam odliczać 10, 9, 8, 

7...”. Odliczanie zapobiegało protestom związanym z zakończeniem sesji i często 

pozwalało na wyciszenie podczas procesu rozstawania się. Wprowadzono zabawy 

prowokujące Klienta 40 do sygnalizowania intencji komunikacyjnej dotyczącej np. 

puszczania bajek. 



Tabela 1. Strategie oddziaływań w pierwszym etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 0 

 Zwiększanie 
częstotliwości 
przeprowadzania 
zabaw kontaktowych 
i ruchowych, które 
szczególnie 
motywują dziecko do 
porozumiewania się. 
 

 Nauka specyficznych 
reakcji dot. prośby 
o akcję. 

 

Przedmioty:  
pojemnik z bańkami 
mydlanymi 

Terapeuta siada naprzeciwko 
dziecka i stara się skupić uwagę 
dziecka na puszczaniu baniek.  
Przed wypuszczeniem baniek 
terapeuta mówi kilka razy głośno 
słowo: „bańki!”. Przerywa 
aktywność. Obserwuje reakcję 
dziecka i interpretuje jego 
niespecyficzne zachowanie, np. 
dziecko dotyka przedmiotu,  
patrzy na niego, jako komunikat: 
„Chcesz jeszcze”. Dzięki 
aktywności dziecko może 
kontynuować zabawę. 
 
Zachowanie docelowe: dziecko 
za pomocą aktywności, 
tj. zachowania ruchowego, 
wokalizacji itp., prosi 
o kontynuowanie zabawy. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zachęcano Klienta 40 do sięgania po zabawki czy przedmioty, do dotykania ich. 

W związku z tym, że Klient 40 nie potrafił manipulować zabawkami, bardzo ważną 

rolę odgrywały zabawki mechaniczne: świecący pajac, śpiewający kaczor, jeżdżący 

samolot, które można było uruchomić za pomocą specjalnego włącznika.  
 

 

Fotografia 1. Świecący pajac.   Fotografia 2. Śpiewający kaczor.   Fotografia 3. Jeżdżący samolot. 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
  

Każda z zabawek oznaczona była właściwym symbolem. Klient 40 mógł 

dotykać zaetykietowanej zabawki, a wtedy rodzic lub terapeuta włączał ją za pomocą 

specjalnego typu włącznika. W ten sposób uczono Klienta 40, iż każde dotknięcie 
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przedmiotu wywołuje zmianę. Dzięki temu Klient 40 mógł zaspokajać potrzebę 

zabawy, być sprawcą, a nie tylko obserwatorem działań podejmowanych przez 

dorosłego. Dotknięcie zabawki odczytywano jako komunikat: „chcę, by kaczor 

kwakał”, „chcę, by pajac świecił”, „chcę, by samolot jechał”. Kolejnym krokiem była 

nauka samodzielnego używania włącznika do uruchamiania zabawek. Początkowo 

włącznik umieszczony był tuż przy zabawce lub na niej. W następnym etapie 

zabawka mogła znajdować się w pewnej odległości od włącznika.  
 

Fotografia 4. Klient 40 uruchamia zabawkę za pomocą specjalnego włącznika. 

 
Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii 

i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
 

Po czterech miesiącach sesji terapeutycznych, które odbywały się raz 

w tygodniu, zauważono, że Klient 40 coraz częściej patrzył na partnera i że 

nawiązywanie kontaktu wzrokowego sprawia mu przyjemność. Klient 40 uśmiechał 

się, a nawet dotykał partnera. W ciągu kolejnych miesięcy chłopiec doskonalił 

umiejętność używania włącznika w celu wywołania pożądanego efektu. W ten 

sposób mógł gromadzić doświadczanie: uruchamiać i poruszać zabawki lub być 

aktywnym w trakcie użytkowania prostych programów komputerowych, np. 

Abrakadabra. Zdobył również nową umiejętność, potrafił dokonywać świadomego 

wyboru, np. poprzez wskazanie przedmiotu. 
 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Strategie oddziaływań w pierwszym etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 2 

 Dostarczanie 
możliwości wyboru 
dotyczących prośby 
o przedmiot i akcję. 

  
 Doświadczanie 

skutków własnego 
wyboru. 
 

 Dokonywanie wyboru 
aktywności i prośba 
o przedmiot: „chcę 
zabawkę”. 

 

Przedmioty:  
dwie zabawki 
interaktywne 

Terapeuta pokazuje dziecku dwie 
zabawki interaktywne, czeka na 
jego reakcję i interpretuje jego 
zachowanie, np. „Wyciągasz rękę, 
to znaczy, że chcesz bawić się tą 
zabawką”. Dziecko otrzymuje 
zabawkę, którą chce uruchomić 
w konsekwencji dokonanego 
wyboru.  
 
Zachowanie docelowe: dziecko 
za pomocą aktywności, tj. 
wskazania wzrokiem lub ręką, 
dokonuje wyboru zabawki. 

Poziom 2 

 Dostarczanie 
możliwości wyboru 
dotyczących prośby 
o przedmiot i akcję.  

 
 Doświadczanie 

skutków własnego 
wyboru. 

 
 Nauka wyboru 

aplikacji 
komputerowej, którą 
chłopiec tworzy 
samodzielnie.  

Pomoce oparte na 
niskiej technologii: 
tablica tematyczna do 
porozumiewania się 
z fotografiami lub 
symbolami 
reprezentującymi 
prezentowane 
animacje komputerowe 
 
Urządzenia oparte na 
wysokiej technologii: 
komputer 
z zainstalowanym 
programem 
Abrakadabra oraz 
włącznik umożliwiający 
dostęp do komputera 
 
Go Talk 4+, 9+, 20+, 
Tech Talk 8 
z odpowiednimi 
nakładkami 

Dziecko za pomocą wskazania 
wybiera aplikację programu,  
którą chce tworzyć (np. kota, 
samochód, chłopca itp.). Podczas 
tworzenia aplikacji terapeuta 
komentuje zmiany wywoływane 
przez dziecko na ekranie 
komputera, np.: „Już zrobiłeś 
łapkę, a teraz drugą, już jest 
ogonek, a teraz cały kotek” itp. 
Dziecko ponownie wybiera, co 
chce tworzyć na ekranie 
komputera. 
 
Zachowanie docelowe: dziecko 
dokonuje wyboru animacji 
komputerowej poprzez wskazanie 
wzrokiem lub ręką odpowiedniej 
fotografii lub symbolu na tablicy 
tematycznej do porozumiewania 
się lub aktywując odpowiednie 
pole na urządzeniu do 
porozumiewania się opartym 
na wysokiej technologii. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografia 5. Klient 40 wybiera zabawę z piłką.  Fotografia 6. Klient 40 jest aktywny podczas 
                                zabawy piłką.  
 
 

 

 

 

 
Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Kolejnym etapem terapii było rozszerzenie systemu komunikacji Klienta 40 

o nowe, akceptowane społecznie komunikaty. W ich zaplanowaniu pomocne było 

opracowanie profilu komunikacyjnego2. Dzięki niemu można było dokładniej przyjrzeć 

się, w jakich sytuacjach Klient 40 spostrzegał osobę dorosłą jako źródło zaspokojenia 

potrzeby i dokładniej przyjrzeć się jego potrzebom w zakresie porozumiewania się. 

Poniższy profil został opracowany na podstawie obserwacji dokonanych przez matkę 

chłopca. 

 
Tabela 3. Zapis zachowań dziecka, które pełnią funkcje komunikatów. 

 
 
Co się stało przed? 
 
 

 
Jak on zakomunikował,  
co zrobił? 

Co się stało po? 

Gotuję obiad, chłopiec podchodzi 
i łapie mnie za rękę, zachowuje się 
tak, jakby czegoś szukał. 

Bierze moją rękę i pokazuje na szafkę, 
na której leży śrubokręt (potrzebny jest 
on do odkręcenia wieczka w zabawce 
i zmiany baterii). Biorę śrubokręt, 
chłopiec prowadzi mnie do pokoju, 
w którym znajduje się jego ulubiona 
ciuchcia. Podaje mi ją do ręki. 
Tłumaczę mu, że baterie nie działają. 
Prowadzi mnie do kuchni otwiera 
szufladę w szafce, w której znajdują 
się zapasowe baterie. Podaje mi je, 
zmieniam baterię. 
 

Dziecko bierze zabawkę i 
idzie się nią bawić do swojego 
pokoju. 

Chłopiec bawi się grzecznie (jest 
późny wieczór). Bierze mnie za 
rękę i prowadzi do łazienki. 

Idę za chłopcem do łazienki. Pytam go: 
„Pokażesz, co chcesz?”. Dziecko 
bierze kurek od wanny i zatyka ją. 
Kieruje moją rękę na wannę. 
Rozumiem, że chce się kąpać. 

Puszczam wodę do wanny. 
Dziecko kąpie się, okazując 
przy tym duże zadowolenie. 

Chłopiec bawi się w swoim pokoju, 
ja siedzę przed TV, oglądając film. 

Chłopiec znika na chwilę ze swojego 
pokoju. Po chwili przychodzi, niosąc mi 
chleb. Rozumiem, że jest głodny. 

Idę do kuchni i robię mu 
kolację. 

                                            
2 Profil komunikacyjny (communication profile), uporządkowany zapis zachowań dziecka, które pełnią funkcje komunikatów. 
Pozwala na zebranie danych o już istniejących elementach systemu komunikacji i zaplanowanie jego rozwijania. 
 



 
Jestem w kuchni, robię śniadanie. Chłopiec bierze mnie za rękę i 

pokazuje na kubek z herbatą. Wiem, 
że chce mu się pić. 
 

Dziecko pije herbatę z kubka. 
Zadowolony wychodzi z kuchni 
i idzie się bawić. 

Po lekcjach chłopiec podchodzi do 
mnie z organkami. 

Łapie mnie za rękę i daje mi organki. 
Rozumiem, że chce, abym je włączyła. 
 

Zadowolony odchodzi. 

Stoję w kuchni, wykonuję 
codzienne czynności. Chłopiec 
wchodzi do kuchni. 

Bierze mnie za rękę i ciągnie za sobą. 
Idę posłusznie zachłopcem. Prowadzi 
mnie do pokoju i pokazuje moją ręką 
na jego ulubioną ciuchcię. 
 

Włączam ciuchcię. Dziecko 
bierze zabawki do ręki 
i odchodzi do drugiego pokoju. 

Całą rodziną jemy obiad. Chłopiec bierze mnie za rękę i 
pokazuje kubek z kompotem. 

Daję dziecku pić. Po 
zaspokojeniu pragnienia dalej 
spożywa posiłek (oczywiście 
przy pomocy mamy). 
 

Siedzę z teściową w gościnnym 
pokoju. Wchodzi chłopiec, ciągnąc 
za sobą kocyk. 

Bierze mnie za rękę i ciągnie na 
kanapę (chce się kotłować pod 
kocykiem, a mnie każe położyć się 
obok). 

Mówię stanowczo „nie teraz, 
jestem zajęta”. Chłopiec jest 
zły, gryzie się w rękę. 
Tłumaczę „teraz nie wolno, 
mama pije herbatę”. Chłopiec 
nadal jest zły. Odrywam jego 
uwagę, włączając jego 
ulubiony samochód na baterię. 
 

Gotuję obiad. Z pokoju dochodzą 
mnie odgłosy niezadowolenia 
dziecka. Idę sprawdzić, co się 
stało. 

Chłopiec siedzi na podłodze w swoim 
pokoju, gryzie się w rękę, jest zły. 
Pytam, co się stało? Mówię „wstań, 
pokaż mi, co chcesz”. 
 
 
 

Dziecko wstaje, pokazuje mi 
segment, na którym stoi 
pudełko z klockami. Podaję mu 
pudełko chłopiec  wyrzuca 
klocki i bawi się pudełkiem. 
 

Robię kolację. Chłopiec wchodzi do 
kuchni, jest niespokojny. 

Bierze mnie za rękę i pokazuje 
lodówkę. Domyślam się, że jest 
głodny. Tłumaczę, że „mama robi 
kolację, zaraz będziesz jadł”. Sadzam 
go na taborecie i jeszcze raz pokazuję 
na stół „zobacz mama robi jedzenie”. 
 

Chłopiec siedzi na taborecie. 
Bierze mnie za rękę i pokazuje 
na szykowane kanapki. Biorę 
jedną z kanapek i karmię go. 

Przygotowuję obiad (nakładam na 
talerze). Chłopiec wchodzi do 
kuchni, obserwuje mnie. 

Wnoszę przygotowane talerze do 
pokoju. 

Chłopiec biegnie za mną, 
wydając okrzyki radości i siada 
w ulubionym fotelu (zawsze 
w nim siedzi w czasie 
karmienia). 
 

Układam dziecko spać. Chłopiec kładzie się do łóżka w swoim 
pokoju. Kręci się w łóżku niezbyt 
zadowolony. Odpycha mnie ręką. 
Biorę do ręki dwie zabawki 
(mechaniczną na baterie). Pytam się 
„Pokaż, którą chcesz?”. Wskazuje na 
organki. 
 

Włączam organki. Chłopiec 
zadowolony przytula je do 
siebie. Wychodzę z pokoju. 
Dziecko zasypia. 

Jest niedziela w odwiedziny 
przychodzi do nas Ania (studentka 
pedagogiki specjalnej, która pisze 
pracę na temat chłopca). 

Chłopiec na widok Ani cieszy się. 
Bierze ją za rękę prowadzi do swojego 
pokoju. Pokazuje na szafkę. Ania 
otwiera ją. Chłopiec prowadzi jej rękę 
na bębenek. 
 

Ania podaje mu bębenek. 
Dziecko bierze go i pogrąża 
się w zabawie. 

Chłopiec w czasie lekcji krzyczy, 
płacze. 

Bierze moją rękę i kładzie sobie na 
swoją głowę. Pytam „Co chcesz? 
Pokaż”. Wstajemy, idzie na koc. 
Mówię: „nie!”, pokazuję na stolik: 
„jeszcze nie, teraz ćwiczysz”. Chłopiec 
jest coraz bardziej zrozpaczony, gryzie 

Następnie idzie na koc. Jest 
tam szczęśliwy. 



się. Siadamy do stolika. Mówię: 
„jeszcze to zrobisz i będzie koniec”. 
Dziecko wykonuje zadanie płacząc. 
 

Wracam z pracy, chłopiec na mój 
widok cieszy się, biegając po 
mieszkaniu i wydając rożne dźwięki 
oznaczające jego radość. 

Chłopiec podchodzi do mnie i podaje 
mi moje „robocze ubranie” (tj. spodnie 
od dresu, w których po pracy chodzę 
po mieszkaniu). 
 

Zrozumiałam, że mam się 
przebrać, jest to oznaka, że 
chłopiec chce, żebym już 
nigdzie nie wychodziła. 

Jest sobota. Korzystając z wolnego 
dnia, chodzę po mieszkaniu długo 
w piżamie. 

Chłopiec podchodzi do mnie, niosąc mi 
moje dresy. Rozumiem, że chce, 
żebym je ubrała. Przebieram się. 
Wydaje mi się, że kojarzy sobie, że jak 
je ubiorę, to zostanę w domu i nie 
pójdę do pracy. 
 

Przebrałam się. Chłopiec 
przez chwilę mnie obserwuje, 
a następnie idzie do swojego 
pokoju i zajmuje się 
zabawkami. 

Budzę się w nocy, słyszę, że 
chłopiec płacze (jest zły), uderza 
głową w ścianę. 

Biegnę do jego pokoju. Uspokajam go 
mówiąc: „zaraz dam ci mleko”. Idę do 
kuchni i podgrzewam mleko. 
 

Dziecko wypija mleko i powoli 
zasypia. 

Jest Wigilia. Po kolacji przychodzi 
do nas Mikołaj (w osobie mojego 
wujka). 

Chłopiec obserwuje całe zamieszanie. 
Mikołaj wyciąga zapakowane prezenty 
m.in. dla chłopca. Podaję mu je. Bierze 
mnie za rękę i prosi, żeby je 
rozpakować. 
 

Rozwijam je, a dziecko wydaje 
przy tej czynności okrzyki 
radości. 

Gotuję obiad. Chłopiec wchodzi do 
kuchni, niosąc swoją ulubioną 
zabawkę – samolot (zabawka 
na baterie). 

Wiem, że wyczerpały się baterie, ale 
pytam go: „Pokaż, co chcesz”. Podaje 
mi samolot, a następnie otwiera 
szufladę, w której znajdują zapasowe 
baterie. Wyciąga je i podaje mi do ręki. 
 
 

Zmieniam baterie i oddaję 
chłopcu zabawkę. Odchodzi 
zadowolony, wydając dźwięki 
radości. 

Jest niedziela. Wiktor (młodszy brat 
chłopca) od rana jest niemożliwy, 
na wszystko reaguje krzykiem. 

Chłopiec jest zły, gryzie się w rękę, jest 
niezadowolony z powodu zachowania 
Wiktora. Płacze. Podchodzę do niego 
i staram się go uspokoić. Dziecko 
wtula się we mnie. Uspokajam go. 
 

Rozumiem, że jest zły 
i potrzebuje mojego wsparcia. 
Chce się przytulić. 

Gotuję obiad. Chłopiec wchodzi do 
kuchni, jest niezadowolony. 
Pokazuje mi na lodówkę, na której 
zawsze stawiam jogurty bądź serki, 
które uwielbia. 

Pytam się, co chcesz, ponownie 
pokazuje na lodówkę. Biorę serek do 
ręki, stawiam na szafce, a obok kładę 
łyżeczkę. Dziecko bierze do ręki serek 
i łyżeczkę. Rozumiem, że jest głodny 
i chce jeść. Karmię go, jednocześnie 
pokazując, że może to robić sam. 
Próbuje. 
 

Po zjedzeniu serka 
zadowolony wychodzi 
z kuchni. 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Na podstawie analizy rozszerzano umiejętności porozumiewania się Klienta 

40 w zakresie grupy zachowań dotyczących upominania się o rzeczy i akcję. 

Strategię wyboru z konkretów stosowano podczas różnych aktywności, np.: prośby o 

jedzenie, o zabawkę, ubieranie lub prośby o jeszcze.  
 

 

 

 



Tabela 4. Strategie oddziaływań w pierwszym etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 1 

 Systematyczne 
prowokowanie do 
wysyłania sygnałów: 
„chcę jeszcze”, 
„chcę skończyć”. 

 Wybór dotyczący: 
proszenia 
o kontynuowanie lub 
o zakończenie 
spożywania posiłku. 

Pomoce oparte na 
niskiej technologii: 
uniwersalna tablica do 
porozumiewania się, 
z symbolami „chcę 
jeszcze” i „chcę 
skończyć”  
 

Przygotowujemy ulubioną potrawę 
dziecka i nakładamy małe porcje. 
Zachęcamy dziecko, by wskazało 
symbol i w ten sposób poprosiło 
o dokładkę lub zakończenie posiłku. 
Dziecko poprzez doświadczanie 
sytuacji, która następuje po 
wskazaniu symbolu, uczy się jego 
znaczenia.  
 

Zachowanie docelowe: dziecko za 
pomocą aktywności, tj. wskazania 
wzrokiem lub ręką na tablicy do 
porozumiewania się, prosi o 
kontynuację lub/i zakończenie 
aktywności. 

Poziom 2 

 Dostarczanie 
możliwości wyboru 
dotyczących 
prośby o przedmiot 
i akcję.  

 Doświadczanie 
skutków własnego 
wyboru. 

 Wybór dotyczący 
rodzaju 
spożywanego 
pokarmu. 

Przedmioty:  
kanapka, jogurt 

Przed rozpoczęciem karmienia, 
terapeuta pyta dziecko: „Chcesz 
kanapkę czy jogurt” Podnosi  
do góry obie rzeczy tak, aby dziecko 
mogło je widzieć. Wskazanie 
wzrokiem lub ręką interpretuje jako 
prośbę o jedzenie. 
 

Zachowanie docelowe: dziecko za 
pomocą aktywności, tj. wskazania 
wzrokiem lub ręką, dokonuje wyboru 
rodzaju spożywanego pokarmu. 

Poziom 2 

 Dostarczanie 
możliwości wyboru 
dotyczących 
prośby o przedmiot 
i akcję. 

 Doświadczanie 
skutków własnego 
wyboru. 

 Wybór dotyczący 
        ubrania. 

Przedmioty:  
bluzeczka w paski, 
bluzeczka w misie 
 

Przed rozpoczęciem ubierania, 
terapeuta pyta dziecko: „Chcesz 
ubrać bluzkę w misie czy w paski?”. 
Podnosi do góry obie rzeczy tak, 
aby dziecko mogło je widzieć. 
Wskazanie wzrokiem lub ręką 
interpretuje jako prośbę. 
 

Zachowanie docelowe: dziecko za 
pomocą aktywności, tj. wskazania 
wzrokiem lub ręką, dokonuje wyboru 
bluzeczki. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Po 12 miesiącach oddziaływania terapeutyczne w tym zakresie przyniosły 

następujące efekty: 

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące przekazu informacji: 

Zaczęto obserwować u Klienta 40 występowanie intencji komunikacyjnej. Chłopiec 

porozumiewał się w oparciu o mimikę, przedmioty i gesty naturalne, np. podawał 

mamie zabawkę do ręki, prosząc o jej uruchomienie. Kierował rękę w stronę wanny, 



prosząc o kąpiel. Przynosił chleb, sygnalizując, że jest głodny. Pokazywał na kubek 

z herbatą, chcąc pić. Pokazywał lub przynosił ulubioną zabawkę, prosząc o zabawę 

itp. 
 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące budowania 
wypowiedzi: 

Wykorzystywał pojedyncze wokalizacje, gesty, przedmioty do sygnalizowania wielu 

różnych intencji, tj. przeczenie, prośbę o jeszcze, prośbę o uwagę, o przedmiot, 

o aktywność. 
 

Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące funkcjonalnego 
współgrania z rozmówcą: 

Potrzebował pomocy, aby podtrzymać kontakt. Wymagał modelowania zachowania, 

np. prowadzenia ręki w kierunku włącznika, aby samodzielnie bawić się zabawką. 

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące ogólnego nastawienia 
i motywacji do komunikacji: 

Jeśli był zainteresowany, próbował wykonywać zadanie. 
 

Wykres 2. Wyniki skuteczności efektywności porozumiewania się. 

 

  Źródło: badania własne. 



Drugi etap terapii 

Klient 40 do porozumiewania się używał przedmiotów oraz gestów. 

Rozszerzanie możliwości ekspresji o nowe aktywności wymagało opracowania wielu 

nowych zabaw komunikacyjnych. W ich trakcie chłopiec uczył się znaczenia 

obrazków i symboli.  

 
Tabela 5. Strategie oddziaływań w drugim etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 2 

 Stopniowe 
wprowadzanie 
dialogów 
naprzemiennych 
w trakcie zabawy. 

 Grupowanie 
słownictwa w oparciu 
o znane postaci, 
zdarzenia i czynności. 

 Dostarczanie 
możliwości wyboru 
dotyczących prośby 
o przedmiot i akcję.  

 Doświadczanie 
skutków własnego 
wyboru. 

 Wybór dotyczący 
        przedmiotu  
        do wożenia. 

Przedmioty: 
miniatury:  
owca, piesek 

 
Pomoce oparte na 
niskiej technologii:  
tablica tematyczna do 
porozumiewania się, 
z fotografiami: owcy, 
pieska, pomarańczy, 
lwa 
 

 

Zabawa w wożenie przedmiotów 
ciężarówką. Terapeuta zadaje 
pytanie: „Co chcesz wozić?”. 
Dziecko dokonuje wyboru 
i otrzymuje wybraną miniaturę, 
którą wkłada do samochodu. 
Następnie terapeuta rozładowuje 
samochód. Terapeuta zadaje 
pytanie: „Co teraz chciałbyś 
wozić?”. Dziecko dokonuje 
wyboru poprzez wskazanie 
miniatury. Otrzymuje wybraną 
miniaturę, którą wozi w 
samochodzie. Zabawa trwa tak 
długo, dopóki dziecko jest nią 
zainteresowane.  
 
Zachowanie docelowe: dziecko 
dokonuje wyboru przedmiotu do 
wożenia poprzez wskazanie 
wzrokiem lub ręką miniatury lub 
fotografii na tablicy tematycznej 
do porozumiewania się. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podczas tak organizowanych zabaw Klient 40 był aktywny, dokonywał wielu 

wyborów, a każde wskazanie obrazka lub symbolu konsekwentnie realizowano. 

Zabawa toczyła się tak długo, póki chłopiec był nią zainteresowany. Organizowano 

wiele sytuacji, by Klient 40 mógł dokonywać wyborów i często doświadczać ich 

konsekwencji. Każda jego aktywność przynosiła efekt bezpośredni. W taki sposób 

Klient 40 mógł doświadczać sprawstwa. Aby rozszerzyć jego niezależność oraz 

poszerzyć możliwości przekazywania informacji w oparciu o kolejny profil 

komunikacyjny, do procesu porozumiewania się wprowadzono nowe zdjęcia 

i symbole PCS. 



Tabela 6. Profil komunikacyjny chłopca. 

 

L.P. ZACHOWANIE FUNKCJA 
KOMUNIKACYJNA 

AKCEPTOWANE 
SPOŁECZNIE 

NIEAKCEPTOWANE 
SPOŁECZNIE 

1 Bierze mamę za rękę 
i prowadzi. 

Prośba o pomoc 
w rozpakowaniu 

prezentu. 
X  

2 

Pokazuje zabawkę –
samolot, otwiera 

szufladę i wyciąga 
baterię. 

Prośba o włożenie 
baterii do zabawki. X  

3 Wskazuje  
na lodówkę. 

Prośba o pomoc przy 
dostarczeniu jedzenia. X  

4 Dotyka i ciągnie tatę. Prośba o naprawę 
ciuchci. X  

5 Ciągnie mamę  
do łazienki. 

Prośba o nalanie wody 
do wanny. X  

6 Przynosi chleb. Prośba o jedzenie. X  

7 Wskazuje kubek. Prośba o herbatę. X  

8 Przynosi organki. 
Prośba  

o uruchomienie 
organków. 

X  

9 
Ciągnie osobę  

w kierunku zabawki 
i woła mamę. 

Prośba o ciuchcię. 
 

X 
 

 

10 
Bierze koc i mamę za 

rękę, idzie  
na kanapę. 

Prośba o zabawę. X  

11 Gryzie się w rękę. Protest.  X 

12 Kręci się w łóżku  
i odpycha mamę. 

Odmowa bliskości,  
„chcę być sam”. 

X  

13 
Prowadzi rękę mamy  

na bębenek. 
Prośba o bębenek. X  

14 Podchodzi do matki 
i podaje jej dres. 

Prośba o pozostanie 
w domu. X  

15 Uderza głową  
w ścianę. 

Prośba o jedzenie  
w nocy.  X 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Aktywności, które wprowadzano podczas spotkań terapeutycznych, opierane były 

o plan obrazkowy. 

 



Rysunek 1. Przykładowy plan zajęć wykorzystywany w pracy terapeutycznej z chłopcem. 
 

 
 
 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
 

Tabela 7. Strategie oddziaływań w drugim etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIE-
WANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 1 

 Uprzedzanie 
dziecka za 
pomocą 
wspomaga-
nego przekazu 
poprzez 
wykorzysta-
wanie zdjęć do 
uprzedzania 
aktywności. 

 
 Wprowadzanie 

ich 
w kontekście 
i łączenie 
z pojęciami 
i doświadcze-
niami z życia 
dziecka. 

 
 Wprowadzanie 

planu 
obrazkowego 
podczas zajęć.  

Przedmioty: 
fotografie zabawek  
lub symbole 
reprezentujące 
zabawy, tj.: budowanie 
wieży z klocków, 
zabawa piłką, 
malowanie, rysowanie, 
zabawy paluszkowe 
 

Podczas zajęć terapeuta wypowiada 
nazwy zabaw, jednocześnie pokazując 
zdjęcie lub symbol reprezentujący daną 
zabawę. Jeżeli istnieje konieczność, 
stosuje podpowiedź manualną, w wyniku 
której pomaga dziecku w wykonaniu 
danej zabawy. 
W taki sposób wykonywane są kolejne 
zabawy. Po zakończeniu aktywności 
dziecko odwraca symbol ją 
reprezentujący.  
UWAGA: 
Do chwili kiedy dziecko nie antycypuje 
istniejącego powiązania między 
przedmiotem a jego nazwą foniczną, 
podczas każdego wskazania przedmiotu 
zarówno przez dziecko, jak i terapeutę, 
terapeuta wypowiada jego nazwę. 
Proporcjonalnie do stopnia 
samodzielności dziecka podpowiedź 
manualna ze strony terapeuty jest 
stopniowo wycofywana. 
 

Zachowanie docelowe: 
po zakończeniu planowanej aktywności 
dziecko odwraca fotografię lub symbol ją 
reprezentujący i przystępuje do realizacji 
kolejnej. Po odwróceniu ostatniego 
symbolu zajęcia kończą się. 

Źródło: opracowanie własne. 
Obecność w środowisku chłopca symboli graficznych była dodatkową 

informacją, która wizualizowała informacje. Klient 40 miał szansę dostrzec w 



środowisku prawidłowości, rytm i schematy, powtarzalność, powiązania, związki 

przyczynowo-skutkowe i analogie. 
 

Fotografia 7. Chłopiec po zakończeniu zadania odwracał piktogram reprezentujący zakończoną 
czynność na planie obrazkowym. 

 

 

 

 
 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
 

W czynnościach rutynowych, np. w kąpieli, uporządkowano czynności, które 

chłopiec wykonywał i rozłożono je na etapy. Umieszczano tematycznie ułożone 

zestawy symboli w miejscach, gdzie Klient 40 był aktywny. Takie plany działania 

wykorzystywane były również podczas zajęć lekcyjnych. 

 
Fotografia 8. Tematycznie ułożone zestawy piktogramów podczas zajęć lekcyjnych. 

 

 

 

          

 
Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 
Klient 40 uwielbiał się kapać. W związku z tym w łazience obok wanny 

zawieszono ciąg symboli. Mama chłopca nazywała czynności, które wykonywała, 

pokazując jednocześnie odpowiadające im symbole. Chłopiec potrzebował tego, by 

z czasem móc aktywnie upominać się o czynności toaletowe. Po każdym elemencie 

toalety mama mówiła: „teraz będziemy wlewać płyn do wanny”, lub pytała: „co teraz 

będziesz robić?”. Klient 40 wskazywał odpowiedni symbol i w taki sposób sprawiał, 

by akcja toczyła się dalej. Jeżeli nie potrafił tego zrobić, mama modulowała właściwe 

zachowanie. 



Rysunek 2. Ciąg symboli w łazience obok wanny. 

 

 

 

 

 

 

 

             

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
 

Tabela 8. Strategie oddziaływań w drugim etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWA-
NIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 1 

 Uprzedzanie 
dziecka za 
pomocą 
wspomaganego 
przekazu 
poprzez 
wykorzystywa-
nie zdjęć do 
uprzedzania 
aktywności. 

 
 Wprowadzanie 

ich w kontekście 
i łączenie 
z pojęciami 
i doświadczenia
mi z życia 
dziecka. 

 
 Wprowadzanie 

planu 
obrazkowego 
podczas zajęć.  

Pomoce oparte na 
niskiej technologii: 
 
tablica tematyczna  
zawierająca instrukcje 
obrazkowe dotyczące 
wykonywania kolejnych 
sekwencji czynności 
kąpania z symbolami: 
przygotowuję ręcznik, 
mydło, nalewam wodę 
do wanny, teraz ciebie 
rozbieram, namydlam 
gąbkę, myje cię gąbką, 
opłukuję ciebie wodą, 
wyjmuję ciebie 
z wanny, wycieram 
ciebie ręcznikiem, 
teraz ciebie ubieram 

Podczas kąpieli terapeuta wypowiada 
nazwy czynności, jednocześnie 
pokazując symbol je reprezentujący. 
Jeżeli istnieje konieczność, stosuje 
podpowiedź manualną, w wyniku której 
pomaga dziecku w wykonaniu 
czynności. W taki sposób wykonywane 
są kolejne czynności podczas kąpieli.  
UWAGA: 
Do chwili kiedy dziecko nie antycypuje 
istniejącego powiązania między 
aktywnością a jego nazwą foniczną, 
podczas każdego wskazania symbolu 
zarówno przez dziecko, jak i terapeutę, 
terapeuta wypowiada jego nazwę. 
Proporcjonalnie do stopnia 
samodzielności dziecka podpowiedź 
manualna ze strony terapeuty jest 
stopniowo wycofywana. 
 

Zachowanie docelowe: 
dziecko wskazuje symbol 
reprezentujący wykonywaną czynność 
i przystępuje do realizacji kolejnej 
aktywności.  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Klient 40 coraz chętniej wybierał  aktywne sposoby zabawy, podczas których 

np. wkładał przedmioty do pojemnika, układał wieżę z klocków, składał „baby”, 



dopasowywał kształty do wzoru, decydował, czy chce to robić jeszcze, czy chce 

skończyć. Po zakończeniu aktywności Klient 40 zakrywał kojarzony z daną zabawą 

symbol. Do procesu porozumiewania się wprowadzono urządzenie BIGmack 

odgrywające wcześniej nagrany komunikat. Na urządzenie to nagrywano 

komunikaty: „Chcę jeszcze raz!”, „Pomóż mi!” itp., których chłopiec aktywnie zaczął 

używać. Potrafił również adekwatnie do sytuacji użyć komunikatu „chcę skończyć”.  
 

Fotografie 9 a), b), c). OChłopiec wkłada przedmioty do pojemnika i bawi się klockami. Za pomocą 
BIGmacka decyduje, czy chce jeszcze. Gdy chce skończyć, odwraca symbol reprezentujący  

daną zabawę. 
 

 

 
         a)                       b)                               c) 
 
     

        

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 
 
 

Fotografia 10. Klient 40  składa „babę”. Za pomocą BIGmacka decyduje, czy chce jeszcze. 
 Gdy chce skończyć, odwraca symbol. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

 

 

 

 



Fotografia 11. Chłopiec za pomocą BIGmacka    Fotografia 12. Chłopiec informuje, że „chce 
sygnalizuje, że chce jeszcze raz    skończyć budować wieżę z klocków, poprzez 
budować wieżę z klocków.                             odwrócenie symbolu. 
                    

                                              

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Organizowano nowe sytuacje komunikacyjne. Do nauczenia chłopca proszenia 

o pomoc wykorzystywano BIGmacka, np. wówczas gdy nie potrafił założyć butów.  
 

 

Fotografia 13. Chłopiec wykorzystuje BIGmacka, gdy chce poprosić o pomoc. 

 
Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii  

i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
 
 
 



Tabela 9. Strategie oddziaływań w drugim etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 1 

 Dostarczanie 
możliwości wyboru 
dotyczących prośby 
o przedmiot i akcję.  

 
 Doświadczanie 

skutków własnego 
wyboru. 
 

 Dokonywanie wyboru 
aktywności i prośba 
o przedmiot: „chcę 
zabawkę”. 

 

Przedmioty:  
zabawki, tj. pojemnik 
z klockami, składana 
baba, prosta układanka 

Dziecko wybiera zabawkę, którą 
chce się bawić. Przerywamy 
zabawę i pytamy: „Chcesz bawić 
się dalej, czy chcesz już 
skończyć?”. Dziecko decyduje 
o kontynuacji lub zakończeniu 
zabawy. 
 
Zachowanie docelowe:  
dziecko za pomocą aktywności, 
tj. aktywacji urządzenia do 
porozumiewania się, gdy chce się 
dalej bawić, prosi o jeszcze, 
Dziecko za pomocą odwrócenia 
symbolu informuje o końcu 
aktywności. 

Poziom 1 

 Systematyczne 
prowokowanie do 
wysyłania sygnałów: 
„pomóż mi”. 
 

 Prośba o pomoc 
w zakładaniu butów. 

 

Przedmioty: 
buty 
 
Urządzenia oparte na 
wysokiej technologii: 
BIGmack/ Partner One/ 
Partner One Stepper/ 
Go Talk One/ Personal 
Talker/ Go Talk Buton  

 

Dajemy dziecku do założenia 
buty (dziecko samo nie potrafi ich 
założyć), czekamy na jego 
reakcję. Zachęcamy, by 
uruchamiając BIGmack, dziecko 
poprosiło o pomoc, odtwarzając 
komunikat: 
 „pomóż mi mamo”. 
 
Zachowanie docelowe:  
dziecko za pomocą aktywności, 
tj. aktywację urządzenia do 
porozumiewania się, prosi 
o pomoc w zakładaniu butów. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

Po 27 miesiącach oddziaływań terapeutycznych zaczęto obserwować coraz większą 

liczbę zachowań z wyraźną intencją komunikacyjną, szczególnie w zakresie prośby 

o przedmiot i akcję. 

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące przekazu informacji: 

Klient 40 potrafił potwierdzić i zaprzeczyć. Zwiększył się zakres przekazywania 

informacji w obszarze kilku grup tematycznych (toaleta, aktywności szkolne, 

jedzenie, zabawa oraz komunikaty nagrywane na urządzenie odtwarzające głos 

BIGmack). 



Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące budowania 
wypowiedzi:  

Klient 40 nadal wykorzystywał pojedyncze wokalizacje, gesty oraz zdjęcia i coraz 

większą liczbę symboli do sygnalizowania wielu intencji, np. przeczenie, prośbę 

o jeszcze, prośbę o uwagę, o przedmiot i o aktywność. 
 

Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące funkcjonalnego 
współgrania z rozmówcą: 

Potrzebował pomocy, aby podtrzymać kontakt. Struktury, by utrzymać się 

w aktywności. Wielokrotnych powtórzeń modelujących akceptowane społecznie 

zachowanie w trakcie każdej nauczanej aktywności.               

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące ogólnego nastawienia 
i motywacji do komunikacji: 

Jeśli był zainteresowany, próbował wykonać zadanie. 

 
Wykres 3. Wyniki skuteczności efektywności porozumiewania się. 

 

        Źródło: badania własne. 

 
 



Trzeci etap terapii 

W obszarze grup tematycznych, w których Klient 40 nauczył się aktywnego 

modelu funkcjonowania, tworzono tablice tematyczne w oparciu o zdjęcia i symbole.  
 

Rysunek 3. Tablica tematyczna „Miejsca” i „Jedzenie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Poprzez wskazanie palcem chłopiecdecydował o miejscach, do których chce się 

udać, wybierał smakołyki, które chce jeść, oraz osoby, z którymi chciał się bawić.  
 

 

Fotografia 14. Chłopiec wybiera, który smakołyk chce jeść. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii  
i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 
 

 

 



Fotografia 15. Chłopiec wybiera osobę, która ma pomóc mu w otwarciu batonika i pokrojeniu go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 
 

Fotografia 16. Chłopiec je samodzielnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Tabela 10. Strategie oddziaływań w drugim etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWA-
NIA SIĘ OPARTE 
NA NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 2 

 
 
 
 Dostarczanie 

możliwości wyboru 
dotyczących 
prośby o przedmiot 
i akcję. 

 
 Doświadczanie 

skutków własnego 
wyboru. 

Przedmioty: ser 
topiony, kiełbasa 
salami, bułka, 
kromka chleba 
 

Pomoce oparte na 
niskiej technologii: 
tablica tematyczna 
do porozumiewania 
się, z fotografiami lub 
symbolami 

Terapeuta pokazuje podczas 
śniadania produkty żywnościowe, 
zadając dziecku pytanie „Co chcesz?”. 
Dziecko dokonuje wyboru poprzez 
wskazanie na tablicy do porozumie-
wania się lub urządzeniu wysokiej 
technologii odpowiedniego symbolu. 
W konsekwencji wskazania symbolu 
dziecko otrzymuje pożądany produkt 
do spożycia. 
 



 Wybór dotyczący 
rodzaju 
spożywanego 
pokarmu. 

 

reprezentującymi 
wyżej wymienione 
artykuły spożywcze  
 

Urządzenia oparte 
na wysokiej 
technologii: 
Go Talk 4+, 9+, 20+, 
Tech Talk 8 z 
odpowiednimi 
nakładkami 

Zachowanie docelowe: dziecko 
dokonuje wyboru pokarmu poprzez 
wskazanie wzrokiem lub ręką fotografii 
lub symbolu na tablicy tematycznej do 
porozumiewania się lub aktywując 
odpowiednie pole na urządzeniu do 
porozumiewania się opartym na 
wysokiej technologii. 
 

Poziom 2 

 Grupowanie 
słownictwa 
w oparciu o znane 
zdarzenia. 

 
 Wybór dotyczący 
       miejsca. 

Pomoce oparte na 
niskiej technologii:  
tablica tematyczna 
do porozumiewania 
się, z symbolami: 
dom, szkoła, poczta, 
sklep, ośrodek, 
basen, działka, 
kościół, góry, las 

Terapeuta zadaje pytanie: „Gdzie 
chcesz iść?”. Dziecko dokonuje 
wyboru miejsca, gdzie chce iść. 
W konsekwencji wskazania symbolu, 
zabieramy dziecko we wskazane 
miejsce lub informujemy je, dlaczego 
to nie jest możliwe. 
 

Zachowanie docelowe: dziecko 
dokonuje wyboru miejsca, gdzie chce 
iść poprzez wskazanie wzrokiem lub 
ręką symbolu na tablicy tematycznej 
do porozumiewania się. 

Poziom 2 

 Stopniowe 
wprowadzanie 
dialogów 
naprzemiennych 
w trakcie zabawy. 

 
 Grupowanie 

słownictwa 
w oparciu o znane 
postaci, zdarzenia 
i czynności. 

 
 Dostarczanie 

możliwości wyboru 
dotyczących 
prośby o przedmiot 
i akcję. 

 
 Doświadczanie 

skutków własnego 
wyboru. 
 

 Wybór 
przedmiotów do 
zabawy. 
 

Przedmioty: 
zabawki: autobus, 
miniatury kierowcy 
i dzieci; 
 
magnetofon 
z nagraniem  
piosenki o autobusie 

Terapeuta prezentuje zabawę 
autobusem. Opowiada historyjkę, np. 
„Jedzie autobus, po moście, po 
drodze, myślę, że do szkoły. Chcesz, 
żeby jechał cały czas?… no to jedźmy. 
To jest fajne. Dobrze, zobaczymy, czy 
można wysiąść z autobusu. »Pa, pa 
dzieci!«. »Pa, pa kierowco!«. Dzieci 
wysiadają z autobusu”. 
 

Terapeuta opowiada historyjkę dalej: 
„Tak, oni wysiadają z autobusu. »Pa, 
pa kierowco, do zobaczenia później! 
Pa, pa kierowco!«. No i dzieci są 
w szkole. Możesz popchnąć autobus, 
żeby pojechał dalej? Tak, dzieci są 
w szkole. Ciekawe, czego nauczą się 
dzisiaj w szkole? Może nauczą się 
alfabetu? Po powrocie ze szkoły dzieci 
znów wsiadają do autobusu i pojadą 
do domu” (piosenka o autobusie). 
 

Zachowanie docelowe: dziecko akty-
wnie uczestniczy w zabawie, wybie-
rając przedmioty w niej uczestniczące, 
i wykazuje aktywność ruchową lub/i 
głosową w trakcie zabawy. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Klienta 40 uczono czytania uczestniczącego3 w oparciu o model 

uczestnictwa4, wzmacniając naprzemienny model funkcjonowania. W taki sposób 

                                            
3 Czytanie uczestniczące to techniki stosowane wobec użytkowników AAC podczas czytania książki. Uwzględniają tworzenie 
takich warunków, by użytkownik AAC mógł odbierać i nadawać komunikaty związane z treścią czytanej książki. W trakcie 
procesu czytania użytkownik może korzystać z różnych pomocy, takich jak: tablice tematyczne, minitablice, urządzenia wysokiej 
technologii, ruchome elementy i rekwizyty związane z czytaną książeczką. Istotnym elementem, który należy uwzględnić 
podczas procesu czytania, będzie funkcjonalnie dostosowane siedzisko, tak aby dziecko, siedząc naprzeciwko osoby dorosłej, 
było aktywne. 



rozszerzano zakres jego słownictwa. Klient 40 używał nowych zwrotów podczas 

czytania. W ten sposób doskonalono także jego rozumienie mowy.  

Używając znanych mu zdjęć, opracowywano książeczki, w których bardzo 

często wykorzystywano ruchome elementy i powtarzającą się frazę. Elementy te 

Klient 40 mógł samodzielnie dokładać do książki w zależności od jej treści. 
 

 

Rysunek 4. Książeczka opracowana w oparciu o znane chłopcu zdjęcia i wyuczony gest „nie chcę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

                                                                                                                                        
4 Model uczestnictwa (the Participation Model), postępowanie terapeutyczne wykorzystywane do planowania zajęć w grupie tak, 
aby dziecko niemówiące mogło być aktywne. Pozwala na ocenę sytuacji i zaplanowanie interwencji. Umożliwia rozeznanie się w 
istniejących barierach komunikacyjnych zarówno z punktu widzenia sytuacji społecznej użytkownika, jak i barier dostępu.  

 



Fotografia 17. Chłopiec aktywnie czyta książeczkę „Sos nie chce wyjść z butelki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zbiory Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. 

 

Klient 40 stawał się coraz bardziej samodzielny. Znacznie zmniejszyła się 

liczba zachowań agresywnych i autoagresywnych. Chłopiec spostrzegał osobę 

dorosłą nie tylko jako źródło zaspokojenia potrzeby, ale również jako towarzysza 

zabawy czy aktywności edukacyjnej. Nauczył się wielu nowych zabaw. Znacznie 

zwiększył się zakres jego zachowań akceptowanych społecznie. Wymagał nadal 

kreowania nowych sytuacji komunikacyjnych, by rozwijać swoje umiejętności, jednak 

w wyuczonych sytuacjach potrafił zachowywać się w sposób akceptowany 

społecznie. Posiadał własne narzędzia do porozumiewania się. Decydował, czy dana 

aktywność ma trwać jeszcze, czy chce ją skończyć. Spontanicznie prosił: o kąpiel, 

o smakołyki, wyjście lub zabawę. Utrwalone aktywności powtarzał samodzielnie, 

a nawet inicjował ich rozpoczęcie.  
 



Tabela 11. Strategie oddziaływań w drugim etapie terapii. 

POZIOM 
ODDZIAŁYWAŃ 

CELE 
ODDZIAŁYWAŃ/ 
FUNKCJE 
POROZUMIEWANIA 

PRZEDMIOTY 
I POMOCE DO 
POROZUMIEWANIA 
SIĘ OPARTE NA 
NISKIEJ 
I WYSOKIEJ 
TECHNOLOGII 

KONTEKST/PROCEDURA 

Poziom 2 

 Grupowanie 
słownictwa w oparciu 
o znane zdarzenia. 

 
 Kończenie zdań przy 

pomocy symbolu itp. 
 
 Wybór dotyczący 

wpływania na 
przebieg zabawy. 

Przedmioty: 
książeczka  
„Sos nie chce wyjść 
z butelki”, butelka po 
keczupie, 
ruchome fotografie 
osób z rodziny 
 
 
 

Terapeuta mówi np. „Sos nie 
chce z wyjść butelki, dziecko 
kończy zdanie poprzez 
dołożenie zdjęcia, np. mamy. W 
ten sposób czytane są pozostałe 
strony książki.  
 
Zachowanie docelowe: 
dziecko kończy zdanie przy 
pomocy ruchomego elementu, 
np. fotografii mamy, taty, cioci, 
brata, który umieszcza na 
stronie książeczki z frazą sos nie 
chce wyjść z butelki.  

 Źródło: opracowanie własne. 
 

Po okresie 3 lat i 2 miesięcy oddziaływań terapeutycznych uzyskano postęp 

w następującym zakresie:  

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące przekazu informacji:  

Klient 40 potrafił potwierdzić i zaprzeczyć. Zwiększył się zakres przekazywania 

informacji w obszarze kilku grup tematycznych (toaleta, aktywności szkolne, 

jedzenie, zabawa oraz komunikaty nagrywane na urządzenie odtwarzające głos 

BIGmack). 

 
Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące budowania 

wypowiedzi: 

Klient 40 nadal wykorzystywał pojedyncze wokalizacje, gesty oraz zdjęcia i symbole 

do sygnalizowania wielu intencji, tj. przeczenie, prośbę o jeszcze, prośbę o uwagę, 

o przedmiot, o aktywność. 
 
 
 
 



Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące funkcjonalnego 
współgrania z rozmówcą: 

Występowały drażniące przerwy podczas rozmowy. Osoba aktywna w dialogu to 

osoba mówiąca. Ona inicjowała temat rozmowy oraz podtrzymywała konwersację. 

Występuje brak równowagi między rolą mówcy a słuchacza.  

 

Umiejętności w zakresie porozumiewania się dotyczące ogólnego nastawienia 
i motywacji do komunikacji: 

Klient 40 potrzebował inicjowania dialogu, aby zaangażować się w rozmowę. 

Wymagał również aktywnego motywowania do rozbudowania wypowiedzi na 

określony temat. Nie zmieniał tematu rozmowy bez inicjatywy ze strony partnera. 

Spontaniczną aktywność obserwowano jedynie w sytuacjach szczególnych, 

dotyczących silnego odczuwania potrzeby lub jej braku, np. prośby o zabawę, prośby 

o kąpiel itp. 
 

 

Wykres 4. Wyniki skuteczności efektywności porozumiewania się. 

 

        Źródło: badania własne. 


