
Karty  społeczne

Karty maja na celu  pomóc młodym osobom  z Zespołem Aspergera i 
innymi zaburzeniami spektrum autyzmu  w rozpoznaniu problemu 
izolacji społecznej,  zbadaniu jej przyczyn i poszukiwaniu rozwiązań.

Włóż karty do odpowiednich pudełek. Gracze rzucają kostką. Liczba 
wyrzuconych oczek decyduje o tym, którą kartę wybiera gracz.

Joel Shaul
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Pomóż dziecku Pomóż dziecku 

Pomóż dziecku Pomóż dziecku 

Maciek  czuł się 
„wykończony”po całodniowej 
wędrówce ze swoją drużyną 
harcerską. Chłopiec chciałby 
powiedzieć swojemu tacie, że 
już nie chce należeć do 
harcerstwa. 

Co powinien zrobić Maciek?

Weronika interesuje się 
komputerami i lubi grać w 
Mincraft.  Mama  zachęca  
dziewczynkę żeby zaprosiła  do 
siebie swoje koleżanki ze 
szkoły,  ale Weronika obawia 
się, 
że dziewczynki  nie lubią gier 
komputerowych i w ogóle nie 
interesuje je nic, co ma 
związek z komputerami.

Co pwinna zrobić Weronika ?

Staś przez cały tydzień  dużo 
się uczy.  W  sobotę chciałby  w 
końcu posiedzieć w domu i 
odpocząć. Niestety okazało się, 
że tata zapisał go na zajęcia 
karate, które odbywają się w 
soboty rano.
Staś jest zły na tatę  z tego 
powodu.

Co powinien zrobić Staś ?

Mama  Janka mówi do niego: „ 
Wyłącz w końcu ten telewizor i 
wyjdź trochę na podwórko!”
ale Janek nie może znieść 

dźwięku kosiarki u sąsiadów i 
hałasu piły elektrycznej w 
domu, po drugiej stronie ulicy.

Co powinien zrobić Janek ?



Pomóż dziecku Pomóż dziecku 

Pomóż dziecku Pomóż dziecku 

Emilka nienawidzi tych  
klasowych wędrówek po 
górach. Za każdym razem,  gdy  
zatrzymuje sie żeby zerwać 
jakiś ładny kwiatek albo 
pooglądać jakis kamyk  pani 
nauczycielka woła do niej : 
„Emilka, pospiesz się , musisz 
dołaczyć do grupy!”

Co powinna zrobić Emilka ?

Piotrek nie chce już więcej 
nikogo zapraszać do domu, bo 
wie, że znowu będzie to samo . 
Ostatnim razem, kiedy zaprosił 
do siebie kolegę, ten przyszedł 
ze swoim bratem i bawił się 
tylko z nim a Piotrek został  
znowu sam ze  swoją kolekcją 
dinozaurów. 

Co powinien zrobić Piotrek ?

Iwona gra na internecie z 
kilkoma koleżankami, które zna 
ze szkoły.  Tata Iwony 
powiedział do niej : „Ej, 
Iwonka to się nie liczy. Musisz 
się spotkać z koleżankami i coś 
z nimi razem robić. Granie w 
gry online,  to nie to samo.

Co powinna zrobić Iwona ?

Mama Oskara, chce żeby 
poszedł na plac zabaw, ale 
Oskar nie ma na to ochoty. 
Ostatnim razem gdy tam był, 
kilku kolegów wyśmiewało się 
z niego, bo bawił się w 
piaskownicy. Przezywali  go   
„dzidziusiem”.

Co powinien zrobić Oskar ?



Pomóż dziecku Pomóż dziecku 

Pomóż dziecku Pomóż dziecku 

Adam ma 12 lat i jest expertem 
w grze w szachy.  Tata zabiera go 
w weekendy  do klubu  
szachowego,
gdzie może grać z dorosłymi. 
Mama Adama nie jest z tego 
zadowolona i kłóci  się o to z 
tatą.
„To nie jest dla niego dobre 

miejsce, tam nie ma  dzieci , 
tylko sami dorośli.

Co powinien zrobić Adam ?

Ania postanowiła nigdy więcej nie 
bawić się z koeżankami z 
podwórka. One często jej mówią , 
że nieładnie pachnie. To sprawia 
Ani dużą przykrość. Dziewczynka 
zdecydowała, że lepiej będzie jeśli 
zacznie poznawać więcej ludzi 
przez Facebooka. W ten sposób 
będzie zawsze miała możliwość 
blokowania tych, którzy będą dla 
niej niemili.

Co powinna zrobić Ania ?

Kamil ma 5 lat i od pewnego 
czasu chodzi w weekendy na 
lekcje tańca . Jest już tym 
naprawdę zmęczony  i chciałby 
spróbować czegoś innego, ale 
mama Kamila prosi go żeby nie 
rezygnował . „To jest jedyna rzecz 
jaką robisz z innymi dziećmi poza 
szkołą” – mówi mama.

Co powinien zrobić Kamil ?

Od 2 tygodni niektórzy chłopcy 
na przerwach w szkole mówią 
do Wojtka naprawdę okropne 
rzeczy.
Chłopiec zaczął się ich bać.   
Kiedy powiedział o tym 
nauczycielowi w odpowiedzi 
usłyszał : „Oni nie zrobią ci nic 
złego, wracaj na przerwę”.

Co powinien zrobić Wojtek ? 



zastąp tę myśl inną zastąp tę myśl inną

zastąp tę myśl inną zastąp tę myśl inną

Jeśli nie możesz 
znaleźć  kogoś, 

kto  chce się 
bawić w to samo, 

co ty,  to 
lepiej bawić się 

samemu.

Zawsze już będę 
taki samotny jak 

teraz.

Niektórzy ludzie 
urodzili się,  żeby 

być samotni.

Ze mną jest coś 
naprawdę nie 

tak, bo nie mam 
żadnych 

przyjaciół.



zastąp tę myśl inną zastąp tę myśl inną

zastąp tę myśl inną zastąp tę myśl inną

Rzeczy, które lubię 
robić sam, są na 
pewno o wiele 

lepsze i ważniejsze 
niż spędzanie 

czasu 
z innymi dziećmi.

Jedynym powodem 
tego, że nie mam 
więcej przyjaciół  

jest to, że większość 
dzieciaków to po 
prostu „głupki”

Lepiej będzie dla 
mnie być  

samemu.  W ten 
sposób uniknę 

frustracji i 
rozczarowania.

Już ja  się odpłacę 
tym  wszystkim 

złoliwym 
ludziom, którz y  

są  dla mnie 
niemili.



zastąp tę myśl inną zastąp tę myśl inną

zastąp tę myśl inną zastąp tę myśl inną

Szkoła jest po to, 
żeby być z dziećmi, 
a dom żeby robić 

to, co ja chcę. 
Potrzebuję dużo 

czasu 
tylko dla siebie.

Postacie i bohaterów 
z moich ulubionych 

programów tv  
uważam za  swoich 

przyjaciół.

Tak naprawdę, to 
nie potrzebuję 

innych przyjaciół 
oprócz mamy i  

taty.

W towarzystwie 
moich rówieśników 

czuję  niepokój i 
dyskomfort.  W 

domu jest o wiele 
bezpieczniej.



wszystko o tobie wszystko o tobie

wszystko o tobie wszystko o tobie

Opisz, co robiłeś w ostatnią 
sobotę od momentu gdy 
wstałeś do obiadu. 

Zadaj to pytanie pozostałym 
graczom. 

Opisz, co przeważnie 
robisz w niedzielne 
popołudnie od godziny 
12 do obiadu. 

Opowiedz o czymś, co robiłeś 
razem z twoim rówieśnikiem 
podczas  ostatnich wakacji,  a 
co sprawiło ci dużo radości.

Zadaj to pytanie pozostałym 
graczom

Opowiedz o czymś zabawnym, 
co robiłeś ostatnio poza szkołą 
razem ze swoim kolegą .

Zadaj to pytanie pozostałym 
graczom.



wszystko o tobie wszystko o tobie

wszystko o tobie wszystko o tobie

Opowiedz o sytuacji, w której 
miałeś ochotę   spędzić czas z 
jednym z twoich rówieśników 
ale nie mogłeś niestety nikogo 

„ złapać”.

Opowiedz o sytuacji, w 
której bawiłeś się z 
innym dzieckiem w 
jego domu.

Opowiedz o sytuacji kiedy 
byłeś w domu sam, 
pochłonięty swoim ulubionym 
zajęciem,  aż w pewnym 
momencie poczułeś się  
znudzony lub samotny.

Opowiedz o sytuacji, w której 
ktoś zachęcał Cię  żebyś 
„wyszedł do ludzi” ale ty nie 
chciałeś tego zrobić bo nie 
chciales przerwać swoich 
ulubionych zajęć.



wszystko o tobie wszystko o tobie

wszystko o tobie wszystko o tobie

Zadaj to pytanie osobom, z 
którymi grasz. 

„Co jest we mnie fajnego, co  
mogłyby polubić inne dzieci?” 

Zapytaj dorosłego, 
którego znasz 
„Co jest takiego we 
mnie, co inni ludzie 
mogliby polubić kiedy 
będę już dorosły ?” 

Wyobraź sobie siebie za rok.  
Powiedzmy, że będziesz trochę 
inny niż teraz.  Będziesz 
spędzał mniej czasu sam i 
więcej przebywał z innymi 
ludźmi. Jak będzie wyglądało 
twoje życie. Co będziesz robił ?

Opisz conajmniej 7  różnych 
rzeczy, które można robić w 
domu, a które byłyby 
atrakcyjne dla dzieci w twoim 
wieku.



Social Cards 

Social Cards are designed to help young people with Asperger’s and 
other autism spectrum disorders to explore social isolation, its causes 
and possible solutions. 

Place the cards in the designated card holders. A roll of dice indicates 
which card the player selects. 

More information about this card activity is at:   http://bit.ly/1hOnVu8

http://bit.ly/1hOnVu8
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Translation of previous page.  Please change names and places to ones appropriate for your country.

Card 1: Pomóż dziecku 
Maciek  czuł się „wykończony”po całodniowej wędrówce ze swoją drużyną harcerską. 

Chłopiec chciałby powiedzieć swojemu tacie, że już nie chce należeć do harcerstwa. 
Co powinien zrobić Maciek?

Card 2 Pomóż dziecku

Weronika interesuje się komputerami i lubi grać w Mincraft.  Mama  zachęca  dziewczynkę żeby 
zaprosiła  do siebie swoje koleżanki ze szkoły,  ale Weronika obawia się, 
że dziewczynki  nie lubią gier komputerowych i w ogóle nie interesuje je nic, co ma związek z 
komputerami.
Co pwinna zrobić Weronika ?

Card 3: Pomóż dziecku 
Staś przez cały tydzień  dużo się uczy.  W  sobotę chciałby  w końcu posiedzieć w domu i 
odpocząć. Niestety okazało się, że tata zapisał go na zajęcia karate, które odbywają się w soboty rano.
Staś jest zły na tatę  z tego powodu.

Co powinien zrobić Staś ?

Card 4: Pomóż dziecku 
Mama  Janka mówi do niego: „ Wyłącz w końcu ten telewizor i wyjdź trochę na podwórko!”
ale Janek nie może znieść dźwięku kosiarki u sąsiadów i hałasu piły elektrycznej w domu, po drugiej 

stronie ulicy.
Co powinien zrobić Janek ?



Translation of previous page.

Card 1: Pomóż dziecku
Emilka nienawidzi tych  klasowych wędrówek po górach. Za każdym razem,  gdy  zatrzymuje sie żeby 

zerwać jakiś ładny kwiatek albo pooglądać jakis kamyk  pani nauczycielka woła do niej : „Emilka, 
pospiesz się , musisz dołaczyć do grupy!”
Co powinna zrobić Emilka ?

Card 2: Pomóż dziecku
Piotrek nie chce już więcej nikogo zapraszać do domu, bo wie, że znowu będzie to samo . Ostatnim 
razem, kiedy zaprosił do siebie kolegę, ten przyszedł ze swoim bratem i bawił się tylko z nim a Piotrek 
został  znowu sam ze  swoją kolekcją dinozaurów. 
Co powinien zrobić Piotrek ?

Card 3: Pomóż dziecku
Iwona gra na internecie z kilkoma koleżankami, które zna ze szkoły.  Tata Iwony powiedział do niej : 
„Ej, Iwonka to się nie liczy. Musisz się spotkać z koleżankami i coś z nimi razem robić. Granie w gry 
online,  to nie to samo.
Co powinna zrobić Iwona ?

Card 4: Pomóż dziecku
Mama Oskara, chce żeby poszedł na plac zabaw, ale Oskar nie ma na to ochoty. Ostatnim razem gdy 
tam był, kilku kolegów wyśmiewało się z niego, bo bawił się w piaskownicy. Przezywali  go   
„dzidziusiem”.
Co powinien zrobić Oskar ?



Translation of previous page.

Card 1: Pomóż dziecku 

Adam ma 12 lat i jest expertem w grze w szachy.  Tata zabiera go w weekendy  do klubu  szachowego,
gdzie może grać z dorosłymi. Mama Adama nie jest z tego zadowolona i kłóci  się o to z tatą.
„To nie jest dla niego dobre miejsce, tam nie ma  dzieci , tylko sami dorośli.

Co powinien zrobić Adam ?

Card 2: Pomóż dziecku

Ania postanowiła nigdy więcej nie bawić się z koeżankami z podwórka. One często jej mówią , że 
nieładnie pachnie. To sprawia Ani dużą przykrość. Dziewczynka zdecydowała, że lepiej będzie jeśli 
zacznie poznawać więcej ludzi przez Facebooka. W ten sposób będzie zawsze miała możliwość 
blokowania tych, którzy będą dla niej niemili.

Co powinna zrobić Ania ?

Card 3: Pomóż dziecku

Kamil ma 5 lat i od pewnego czasu chodzi w weekendy na lekcje tańca . Jest już tym naprawdę 
zmęczony  i chciałby spróbować czegoś innego, ale mama Kamila prosi go żeby nie rezygnował . „To 
jest jedyna rzecz jaką robisz z innymi dziećmi poza szkołą” – mówi mama.

Co powinien zrobić Kamil ?

Card 4: Pomóż dziecku

Od 2 tygodni niektórzy chłopcy na przerwach w szkole mówią do Wojtka naprawdę okropne rzeczy.
Chłopiec zaczął się ich bać.   Kiedy powiedział o tym nauczycielowi w odpowiedzi usłyszał : „Oni nie 
zrobią ci nic złego, wracaj na przerwę”.

Co powinien zrobić Wojtek ? 



Translation of previous page.

Card 1: zastąp tę myśl inną

Jeśli nie możesz znaleźć  kogoś, kto  chce się bawić w to samo, co ty,  to 
lepiej bawić się samemu.

Card 2: zastąp tę myśl inną

Zawsze już będę taki samotny jak teraz.

Card 3: zastąp tę myśl inną 

Niektórzy ludzie urodzili się,  żeby być samotni.

Card 4: zastąp tę myśl inną 

Ze mną jest coś naprawdę nie tak, bo nie mam żadnych przyjaciół.



Translation of previous page.

Card 1: Zastąp tę myśl inną

Rzeczy, które lubię robić sam, są na pewno o wiele lepsze i ważniejsze niż spędzanie czasu 
z innymi dziećmi.

Card 2:Zastąp tę myśl inną

Jedynym powodem tego, że nie mam więcej przyjaciół  jest to, że większość dzieciaków to po prostu 
„głupki”

Card 3:Zastąp tę myśl inną

Lepiej będzie dla mnie być  samemu.  W ten sposób uniknę frustracji i rozczarowania.

Card 4:Zastąp tę myśl inną

Już ja  się odpłacę tym  wszystkim złoliwym ludziom, którz y  są  dla mnie niemili.



Translation of previous page.

Card 1: Zastąp tę myśl inną

Szkoła jest po to, żeby być z dziećmi, a dom żeby robić to, co ja chcę. Potrzebuję dużo czasu 
tylko dla siebie.

Card 2: Zastąp tę myśl inną

Postacie i bohaterów z moich ulubionych programów tv  uważam za  swoich przyjaciół.

Card 3: Zastąp tę myśl inną

Tak naprawdę, to nie potrzebuję innych przyjaciół oprócz mamy i  taty.

Card 4: Zastąp tę myśl inną

W towarzystwie moich rówieśników czuję  niepokój i dyskomfort.  W domu jest o wiele 
bezpieczniej.



Translation of previous page.

Card 1:

Opisz, co robiłeś w ostatnią sobotę od momentu gdy wstałeś do obiadu. 

Zadaj to pytanie pozostałym graczom. 

Card 2:
Opisz, co przeważnie robisz w niedzielne popołudnie od godziny 12 do obiadu. 

Zadaj to pytanie pozostałym graczom. 

Card 3
Opowiedz o czymś, co robiłeś razem z twoim rówieśnikiem podczas  ostatnich wakacji,  a co 
sprawiło ci dużo radości.

Zadaj to pytanie pozostałym graczom

Card 4:
Opowiedz o czymś zabawnym, co robiłeś ostatnio poza szkołą razem ze swoim kolegą .

Zadaj to pytanie pozostałym graczom.



Translation of previous page.

Card 1: wszystko o tobie

Opowiedz o sytuacji, w której miałeś ochotę   spędzić czas z jednym z twoich rówieśników 
ale nie mogłeś niestety nikogo „ złapać”.

Card 2: wszystko o tobie

Opowiedz o sytuacji, w której bawiłeś się z innym dzieckiem w jego domu.

Card 3: wszystko o tobie

Opowiedz o sytuacji kiedy byłeś w domu sam, pochłonięty swoim ulubionym zajęciem,  aż w 
pewnym momencie poczułeś się  znudzony lub samotny.

Card 4: wszystko o tobie

Opowiedz o sytuacji, w której ktoś zachęcał Cię  żebyś „wyszedł do ludzi” ale ty nie chciałeś tego 
zrobić bo nie chciales przerwać swoich ulubionych zajęć.



Translation of previous page.

Card 1:
Zadaj to pytanie osobom, z którymi grasz. 

„Co jest we mnie fajnego, co  mogłyby polubić inne dzieci?”  

Card 2:

Zapytaj dorosłego, którego znasz 
„Co jest takiego we mnie, co inni ludzie mogliby polubić kiedy będę już dorosły ?” 

Card 3:

Wyobraź sobie siebie za rok.  Powiedzmy, że będziesz trochę inny niż teraz.  Będziesz spędzał mniej 
czasu sam i więcej przebywał z innymi ludźmi. Jak będzie wyglądało twoje życie. Co będziesz robił ?

Card 4:

Opisz conajmniej 7  różnych rzeczy, które można robić w domu, a które byłyby atrakcyjne dla dzieci w 
twoim wieku.



Translation of previous page:

Karty  społeczne

Karty maja na celu  pomóc młodym osobom  z Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami 
spektrum autyzmu  w rozpoznaniu problemu izolacji społecznej,  zbadaniu jej przyczyn i
poszukiwaniu rozwiązań.

Włóż karty do odpowiednich pudełek. Gracze rzucają kostką. Liczba wyrzuconych oczek decyduje 
o tym, którą kartę wybiera gracz.

BYĆ Z LUDŹMI  BYĆ SAM ZE SOBĄ 

Rzuć kostką...... Wybierz kartę...................Odpowiedz na pytanie

1 lub 2
Pomóż dziecku 

Weronika interesuje się komputerami i lubi grać w Mincraft.  Jej mama chce, żeby zaprosiła 
swoje koleżanki ze szkoły do domu,  ale Weronika obawia się, że one  nie lubią grać na 
komputerze i nie interesuje je nic, co ma związek z komputerami.

Co powinna zrobić Weronika ?

3 lub 4
Zastąp tę  myśl  inną

Postacie i bohaterów z moich ulubionych programów tv traktuję jak przyjaciół.

5 lub 6
Wszystko na twój temat

Opowiedz o sytuacji, w której ktoś zachęcał Cię  żebyś „wyszedł do ludzi” ale ty nie chciałeś tego 
zrobić, bo wolaleś być sam.



Translation of previous page:

BYĆ Z LUDŹMI  BYĆ SAM ZE SOBĄ 

Rzuć kostką...... Wybierz kartę...................Odpowiedz na pytanie

1 lub 2                                3 lub 4                                      5 lub 6 

pomóż dziecku                 zastąp tę myśl inną                     wszystko na twój temat


