
Porozmawiaj z Rodzicami i Rodzeństwem- materiały do ćwiczeń

Wykorzystaj zaprezentowane materiały, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
nabywać umiejętności odkrywania zainteresowań swoich najbliższych.

Materiały z ćwiczeniami dostarczają podstawowej wiedzy, na bazie której dzieci mogą  
ćwiczyć umiejętność prowadzenia dialogu oraz inne umiejętności społeczne.
Karta dotycząca zadawania pytań, wyrażania opinii oraz przekazywania słów uznania
może być wykorzystana jako podpowiedź podczas odgrywania scenek związanych
z sytuacjami przedstawionymi na zdjęciach.

Propozycja: Jeśli istnieje możliwość skorzystania z rzutnika warto  najpierw wyświetlić 
materiały ze zdjęciami w celu rozpoczęcia klasowej bądź grupowej dyskusji, a następnie 
kontynuować pracę z wykorzystaniem wydrukowanych kart.

Joel Shaul
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telewizja

O czym lubi rozmawiać twoja mama?

Dawne
wspomnienia

gry video komputery pływanie gra na
instrumencie

filmy Wschodnie
sztuki walki

gra w kręgle sztuka i
rysowanie

inni krewni Zwierzęta
domowe

przyroda i
aktywności na

świeżym 
powietrzu

telefony ubrania słuchanie 
muzyki

wiadomości czytanie zakupy

ruch i
gimnastyka

oglądanie 
sportu

podróże pogoda praca mamy niemowlęta

zdjęcia rodzina Naprawa
usterek 

domowych

robienie 
na drutach

i szycie

Przyjaciółki
mamy

sztuka i
rzemiosło

ogrodnictwo gotowanie ładny wygląd urządzanie 
mieszkania

restauracje Fast Food

sprzątanie domu przyjęcia miejsca kultu 
religijnego

prace 
przydomowe

sąsiedzi zabawne rzeczy smutne rzeczy szkoła Twoje
rodzeństwo
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telewizja

O czym lubi rozmawiać twój tato?

Dawne
wspomnieni

TY

gry video komputery pływanie gra na
instrumencie

filmy Wschodnie
sztuki walki

gra w kręgle sztuka i
rysowanie

inni krewni Zwierzęta
domowe

przyroda i
aktywności na

świeżym 
powietrzu

telefony samochody słuchanie 
muzyki

wiadomości czytanie
Naprawianie

różnych rzeczy

oglądanie 
sportu

podróże pogoda praca taty Kolekcjonowanie
rzeczy

grać w karty rodzina Naprawa
usterek 

domowych

ubrania koledzy taty Hobb

ogrodnictwo gotowanie
Kupowanie

rzeczy szkoła restauracje Fast Food

sprzątanie domu przyjęcia miejsca kultu 
religijnego

Twoje
rodzeństwo
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twoja 
mama

gimnastyka
ruch i

prace 
przydomowe

sąsiedzi zabawne rzeczy smutne rzeczy



praca domowa

O czym lubi rozmawiać twoja siostra?
rodzina

taniec

ładny wygląd jej praca

idole nastolatków bohaterowie
opowiadań 

dla dziewcząt

biżuteria sztuka i
rzemiosło

dziewczęce kola
zainteresowań i 

zajęcia rekreacyjne

gotowanie ładny wygląd pomoc w domu restauracje Fast Food

Wyposażenie
dziewczęcego

pokoju

przyjęcia miejsca kultu 
religijnego

wiadomości z
życia innych
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gry video komputery pływanie gra na
instrumencie

filmy

gra w kręgle sztuka i
rysowanie

inni krewni Zwierzęta
domowe

przyroda i
aktywności na

świeżym 
powietrzu

telewizja

telefony ubrania słuchanie 
muzyki

czytanie zakupy

ruch i
gimnastyka

oglądanie 
sportu

podróże niemowlęta

Dziewczęce
zabawki

robienie 
na drutach

i szycie

sąsiedzi zabawne rzeczy smutne rzeczy szkoła Twoje
rodzeństwo

TY



Wykorzystaj poniższe wyrażenia podczas rozmowy 
z osobami z twojej rodziny.

Czy lubisz... Jaki jest twój ulubiony…

Co myślisz o…

Jak …  (coś zrobiłeś)? Kiedy …  (coś zrobiłeś)?

Gdzie…

Powiedz mi coś o …..

Zdaje się, że lubisz …..
Ciekawi mnie twój ….

Powiedziałeś coś o ….

ŻYC
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W
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Super Odjazdowy Interesujący

Podoba mi się jak ty….

Dużo wiesz na temat …..

Jesteś dobry w …

Podoba mi się twój ….

KO
M

P
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W
A

N
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Use these to help children with ASD to explore the interests of 
people in their families. The worksheets are designed to provide 
a foundation for conversation practice and other therapeutic 
activities. 

The Question/Comment/Compliment page is useful as a prompt 
when you are doing role plays associated with the picture sheets.

Suggestion: If you have access to a projector or Smart Board, it is 
very helpful to project the picture sheets first for classroom and 
group discussion. Then you can follow up with the actual printed-
out worksheets. 

Talk to Mom, Dad, Sister Worksheets


