
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO   
NR 771    PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR  28    2012 
 

 

 

 

RADOS AW SROKA1 

 

 

 

WYKORZYSTANIE PLANÓW AKTYWNO CI  
W KSZTA!TOWANIU SPRAWNO CI FIZYCZNEJ M!ODZIE"Y  

Z AUTYZMEM 
Using activity plans in developing motor skills of autistic teenagers 

 
 

 

 
S owa kluczowe: autyzm, m!odzie", sprawno#$ fizyczna 

Key words: autism, teenagers, motor skills  

1. Wst#p 

Wed ug systemu Diagnostyczno-Statystycznego Podr!cznika Zaburze" 

Psychicznych Ameryka"skiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaburzenia 

autystyczne s# diagnozowane na podstawie trzech g ównych kryteriów: jako-

$ciowego zaburzenia interakcji spo ecznych, jako$ciowych zaburze" w komuni-

kacji oraz ograniczonych, powtarzanych i stereotypowych wzorców zaintere-

sowania, zachowania i dzia ania. Ostatni z wy%ej wymienionych objawów ma-

nifestuje si! poprzez:  

– zaabsorbowanie jednym lub kilkoma stereotypowymi i ograniczonymi 

wzorcami zainteresowa", których intensywno$& lub przedmiot s# nie-

typowe; 
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– sztywne przywi#zanie do specyficznych, niefunkcjonalnych zwyczajów 

lub rytua ów;  

– stereotypowe i powtarzane manieryzmy ruchowe (np. trzepotanie pal-

cami, r!koma, kr!cenie si! lub z o%one ruchy ca ego cia a);  

– uporczywe zajmowanie si! cz!$ciami obiektów [2]. 

Osoby z autyzmem cz!sto mog# wykaza& si! nabytymi umiej!tno$ciami 

dopiero wtedy, gdy otrzymaj# werbaln# instrukcj! lub inn# podpowied'  

(np. wywo anie po%#danego zachowania przez modelowanie, wskazanie ge-

stem, wyczekuj#ce spojrzenie). W przypadku braku podpowiedzi auty$ci naj-

cz!$ciej zachowuj# si! stereotypowo albo czekaj#, nie podejmuj#c %adnego 

dzia ania. W takich sytuacjach coraz szersze zastosowanie maj# plany aktywno-

$ci. Najcz!$ciej przybieraj# one form! segregatora formatu A4, w którym znaj-

duj# si! zestawy zdj!& lub s ów kieruj#ce do wykonania okre$lonych sekwencji 

czynno$ci. W zale%no$ci od potrzeb i mo%liwo$ci podopiecznego plan mo%e by& 

ogólny (ca e zadanie jest przedstawione za pomoc# jednego obrazka) lub szcze-

gó owy (zadanie jest podzielone na cz!$ci i przedstawione za pomoc# kilku 

obrazków) [1]. 

W terapii ruchowej osób niepe nosprawnych za spektakularne uwa%a si! 

efekty polegaj#ce na osi#gni!ciu sukcesu na miar! swojego schorzenia, naucze-

nie podstawowych umiej!tno$ci ruchowych (bieg, chwyt, pokonanie przeszko-

dy, utrzymanie równowagi, adekwatne do wydanego polecenia wykonywanie 

zada") oraz pojawienie si! po%#danych zachowa" ($wiadomo$& w asnego cia a, 

u$miech, pierwsze s owo) [3]. 

W drodze do osi#gni!cia wy%ej wymienionych celów stosuje si! przede 

wszystkim &wiczenia lokomocyjne (wej$cia i zej$cia po schodach, przej$cia po 

krzes ach, pokonywanie przeszkód), skoczne (seryjne skoki na batucie, zeskoki 

na obydwie nogi, przeskoki przez przeszkody), równowa%ne (postawy równo-

wa%ne na jednej nodze, obroty na ko"cu równowa%ni), zwinno$ciowe (przeta-

czania, skulenia), rzuty (wrzucanie woreczków do kosza i podnoszenie ich  

z pod o%a, rzut i chwyt du%ej pi ki, odbicie pi ki o $cian! i chwyt) oraz inne, 

zró%nicowane &wiczenia (pokonywanie torów przeszkód o ró%nym stopniu 

trudno$ci, peda owanie na cykloergometrze, zadania wykonywane z partnerem 

w formie zabawowej) [3]. 
G ównym celem niniejszej pracy by a analiza zachowa" i zainteresowa" 

ruchowych m odzie%y z autyzmem oraz wskazanie planów aktywno$ci jako 

$rodków usamodzielniaj#cych w kszta towaniu sprawno$ci ruchowej. Na pod-
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stawie planu aktywno$ci z o%onego z &wicze" doskonal#cych podstawowe 

umiej!tno$ci ruchowe podj!to prób! wykazania, %e powy%sza metoda nauczania 

mo%e by& stosowana w terapii ruchowej osób z autyzmem. 

2.  Materia$ i metody bada% 

Badania przeprowadzono w marcu 2011 r. Obj!to nimi 3 wychowanków 

Dziennego O$rodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego Dla Dzieci  

i M odzie%y z Autyzmem „RAZEM” mieszcz#cego si! w Szczecinie przy ulicy 

Krzemiennej 42B.  

Wszyscy badani uczniowie mieli orzeczenie o potrzebie kszta cenia spe-

cjalnego ze wzgl!du na wyst!powanie u nich niepe nosprawno$ci intelektualnej 

oraz autyzmu, które zosta o wydane przez poradni! psychologiczno-pedago-

giczn#. Na podstawie analizy dokumentów (diagnozy psychologiczno-pedago-

giczne, programy terapeutyczne) okre$lono wiek, stopie" niepe nosprawno$ci 

intelektualnej oraz zadania dotychczas realizowane za pomoc# planów aktyw-

no$ci. Informacje zwi#zane z manieryzmami ruchowymi oraz ulubion# aktyw-

no$ci# ruchow# uzyskano na podstawie wywiadu przeprowadzonego z ro-

dzicami (opiekunami) uczniów oraz z terapeutami pracuj#cymi w wy%ej wy-

mienionym o$rodku. 

Aby rozpocz#& prac! z planami aktywno$ci, niezb!dne jest, by podopiecz-

ny umia  przede wszystkim: 

– odró%nia& obiekt na zdj!ciu od jego t a; 

– dopasowywa& identyczne przedmioty; 

– rozpoznawa& zgodno$ci mi!dzy zdj!ciem i przedmiotem; 

– oraz akceptowa  kierowanie manualne. 

Je%eli badana osoba prawid owo odró%nia obiekt od t a i potrafi dopasowa& 

identyczne przedmioty w 8 na 10 przypadków, a tak%e rozpozna zgodno$& mi!-

dzy zdj!ciem i przedmiotem w 3 na 5 przypadków, to mo%na za o%y&, %e opa-

nowa a te umiej!tno$ci. Poziom akceptacji kierowania manualnego obserwuje 

si! podczas wykonywania z podopiecznym czynno$ci, których jeszcze nie opa-

nowa . Je%eli w trakcie wspólnego dzia ania nie protestuje, gdy terapeuta k a-

dzie d onie na jego r!kach, to prawdopodobnie b!dzie akceptowa  instrukcje, 

których u%ywa si! podczas pracy z planami aktywno$ci [1]. 

Skuteczno$& pracy t# metod# zale%y od przestrzegania kilku podstawo-

wych zasad. Zdj!cia wykorzystywane do planów aktywno$ci powinny by& ostre 
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i pokazywa& wy #cznie wyznaczone przedmioty lub czynno$ci. Nie mog# znaj-

dowa& si! na nich %adne inne elementy ze wzgl!du na to, %e rozprasza yby 

uwag! dziecka. Materia y nale%y fotografowa& na g adkim tle. Powinny one 

prawie ca kowicie wype nia& ramy zdj!cia. Podczas pracy z planem nale%y uni-

ka& przekazywania instrukcji werbalnych (z wyj#tkiem zada" polegaj#cych na 

inicjowaniu interakcji spo ecznych) oraz gestykulowania (kieruje si!, stoj#c za 

podopiecznym) [1]. 

Na ko"cu planu mo%e znajdowa& si! nagroda za jego wykonanie. Mo%e to 

by& ulubiony przysmak lub zabawa, która sprawia wychowankowi szczególn# 

przyjemno$&. Najlepiej, je%eli te konkretne nagrody s# zarezerwowane wy #cz-

nie za prac! z planem i nie s# dost!pne w innych okoliczno$ciach. Podczas wy-

konywania zada", których moment zako"czenia jest trudny do okre$lenia, sto-

suje si! timery. Ustawia si! urz#dzenie na okre$lony czas, a po jego up ywie 

timer wydaje sygna  oznaczaj#cy zako"czenie zadania [1]. 

Szczegó owy obraz dokona" podopiecznego daj# arkusze danych. Wi!k-

szo$& czynno$ci zawartych w planie sk ada si! z 5 cz!$ci: otworzenie planu lub 

przewrócenie strony, popatrzenie na zdj!cie i wskazanie na nie palcem, pobra-

nie odpowiednich materia ów, wykonanie zadania, od o%enie materia ów. Ka%-

da cz!$& jest uznana za zaliczon#, je%eli ucze" wykona j# bez jakiejkolwiek 

pomocy ze strony terapeuty. Informacje zawarte w arkuszach danych nale%y 

przenie$& na wykres, który lepiej obrazuje ca o$ciowy post!p dokonany przez 

ucznia [1]. 

Plan aktywno$ci mo%na uzna& za opanowany, je%eli ucze" wykonuje po-

prawnie 80–100% zada", gdy terapeuta znajduje si! w odleg o$ci 2,5–3 m od 

wychowanka. Nale%y wówczas stosowa& nowe sekwencje aktywno$ci, dodawa& 

nowe zadania i zdj!cia, zwi!ksza& fizyczny dystans oraz wprowadza& nowe 

plany aktywno$ci [1]. 

Na pocz#tku badania sprawdzono, w jakim stopniu uczniowie s# gotowi do 

pracy z planami aktywno$ci (odró%nianie obiektu na zdj!ciu od jego t a, dopa-

sowywanie identycznych przedmiotów, rozpoznanie zgodno$ci mi!dzy zdj!-

ciem i przedmiotem, akceptacja kierowania manualnego). Uczniowie wykony-

wali powy%sze zadania przez 3 kolejne dni. Nast!pnie przeprowadzono spraw-

dzian umiej!tno$ci ruchowych. 

Przed uczniami postawiono nast!puj#ce zadania: 

1. Marsz na orbitreku w tempie regulowanym przez ucznia (obci#%enie usta-

wione na minimum). 
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2. Wej$cia i zej$cia ze stepu o wysoko$ci 20 cm. 

3. Rzuty do kosza z odleg o$ci 2 m (miejsce rzutu by o zaznaczone przyklejo-

n# na pod odze ta$m#). 

4. Seryjne skoki na batucie. 

Terapeuta wykona  pokaz i opisa  werbalnie wszystkie &wiczenia, a na-

st!pnie ka%dy z uczniów próbowa  je samodzielnie wykona&. Gdy nast#pi a taka 

potrzeba, doskonalono poszczególne umiej!tno$ci ze stopniowym wycofywa-

niem pomocy przez terapeut!. Po opanowaniu przez ka%dego z uczniów 

wszystkich umiej!tno$ci rozpocz!to prac! z planami aktywno$ci. Informacje 

zapisywano w arkuszach danych stosowanych do pomiaru umiej!tno$ci pod#-

%ania za planem, a nast!pnie podsumowano na wykresach. Na podstawie wyni-

ków badania zaplanowano dalsze post!powanie w zakresie terapii ruchowej 

z wykorzystaniem planów aktywno$ci. 

3.  Wyniki bada% 

Jak wynika z tabeli 1, badano ch opców w wieku od 16 do 20 lat 

z niepe nosprawno$ci# intelektualn# w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Ka%dy z nich mia  ulubion# aktywno$& ruchow#, a Damian i Grzegorz w swoim 

zachowaniu demonstrowali charakterystyczne manieryzmy ruchowe. Badani 

uczniowie pracowali wcze$niej na innych zaj!ciach z planami aktywno$ci, wi!c 

potrafili korzysta& z timerów oraz znali system przyznawania nagród zgodny 

z za o%eniami terapii behawioralnej. Badani uczniowie nie cierpieli na %adne 

dolegliwo$ci zwi#zane z narz#dem ruchu. Ich poziom sprawno$ci fizycznej by  

uwarunkowany przede wszystkim wyst!powaniem autyzmu oraz niepe no-

sprawno$ci intelektualnej. Na zaj!ciach ruchowych nie stosowano dotychczas 

pracy z planami aktywno$ci. 

Wyniki badania gotowo$ci do pracy z planami aktywno$ci zawarto w tabe-

li 2. Wszyscy badani auty$ci podczas wykonywania zada" odró%niania obiektu 

od jego t a i dopasowywania identycznych przedmiotów osi#gali rezultaty  

w granicach 9–10 poprawnych odpowiedzi (na 10 prób). Kolejne zadanie, pole-

gaj#ce na rozpoznaniu zgodno$ci mi!dzy zdj!ciem i przedmiotem, wszyscy 

ch opcy wykonali poprawnie 4–5 razy (na 5 prób). Badani uczniowie akcepto-

wali sterowanie manualne, nie demonstruj#c przy tym negatywnych zachowa", 

takich jak krzyk, p acz, agresja. Na podstawie powy%szych wyników mo%na 
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stwierdzi&, %e Damian, Grzegorz i Mateusz s# w stanie pracowa& z planami 

aktywno$ci. 

 

Tabela 1 

Charakterystyka badanych uczniów 

 

 Damian Grzegorz Mateusz 

Wiek 20 17 16 

Stopie"  

niepe nosprawno$ci 

intelektualnej 

 

znaczny 

 

umiarkowany 

 

umiarkowany 

Ulubiona aktywno$& 

ruchowa 

skakanie na pi ce 

fitness 

jazda na rowerze wszystkie &wicze-

nia wykonywane 

z partnerem 

Stereotypowe 

i powtarzane  

manieryzmy ruchowe 

kiwanie tu owiem 

w przód i w ty , ryt-

miczne uderzanie pal-

cami i ca ymi d o"mi 

o ró%ne przedmioty  

podskoki w miejscu 

po #czone z wyma-

chami r#k 

brak 

Zadania realizowane 

dotychczas za pomoc# 

planów aktywno$ci 

obs uga pralki, praso-

wanie, wynoszenie 

$mieci 

obs uga radiomagneto-

fonu, &wiczenie kon-

centracji za pomoc# 

zestawów PUS, uk a-

danie puzzli, przepi-

sywanie tekstu  

ci!cie no%yczkami 

po linii,  

pisanie swojego 

imienia i nazwiska 

po $ladzie, koloro-

wanie 

 

Tabela 2 

Gotowo$& uczniów do pracy z planami aktywno$ci 

 
Damian Grzegorz Mateusz 

Próba 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Odró%nianie obiektu 

na zdj!ciu od jego t a 
9 10 10 10 10 10 9 10 10 

Dopasowywanie iden-

tycznych przedmiotów 
10 9 10 10 10 10 9 9 10 

Rozpoznanie zgodno$ci 

mi!dzy zdj!ciem 

i przedmiotem 

4 5 4 5 4 5 4 4 4 

Czy ucze" akceptuje 

kierowanie manualne? 
tak tak tak tak tak tak tak tak tak 

 

Przeprowadzony sprawdzian umiej!tno$ci ruchowych wykaza , %e wszy-

scy uczniowie potrafi# prawid owo wchodzi& i schodzi& ze stepu o wysoko$ci 

20 cm oraz wykonywa& seryjne skoki na batucie. Marsz na orbitreku zosta  
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opanowany przez Damiana i Grzegorza, natomiast Mateusz na pocz#tku szed  

na nim do ty u. W ci#gu kilku minut uda o si! nauczy& ch opca prawid owego 

marszu przy pomocy terapeuty, który trzyma  uchwyty i sterowa  prac# r#k 

podopiecznego. Rzuty do kosza z odleg o$ci 2 m przy pierwszym podej$ciu 

zaliczy  tylko Grzegorz. Damian i Mateusz podchodzili do kosza i wsadzali do 

niego pi k! z najbli%szej odleg o$ci. Po kilku kolejnych pokazach &wiczenia 

obaj zacz!li rzuca& zza linii oddalonej 2 m od kosza. Podczas prób wyst!powa y 

zak ócaj#ce manieryzmy ruchowe, które w znacznym stopniu utrudnia y 

uczniom koncentracj! uwagi na wykonywanym zadaniu. 

Nast!pnie podj!to prac! z planem aktywno$ci przygotowanym specjalnie 

dla badanych uczniów. Po ka%dej sesji uczniowie potrafili wybra& sobie nagro-

d! w zamian za wykonan# prac!. Na podstawie arkuszy danych sporz#dzono 

indywidualne wykresy umiej!tno$ci pod#%ania za planem. Zosta y one przed-

stawione na rysunkach 1–3. 
Analizuj#c rysunek 1, stwierdzono, %e podczas pierwszych zaj!& Damian 

wykona  poprawnie tylko 10% sk adników planu. Na czwartych zaj!ciach osi#-

gn#  ju% pu ap 70%, natomiast najlepszy wynik (85%) zanotowa  na siódmym 

spotkaniu (pó'niej by  on jeszcze dwukrotnie powtarzany). Mimo stopniowego 

wycofywania pomocy terapeuty nie zaobserwowano znacznego regresu 

w wykonywaniu poszczególnych sk adników planu. 
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Rys. 1. Skuteczno$& wykonania planu aktywno$ci przez Damiana 

 
Na podstawie analizy rys. 2. stwierdzono, %e w czasie pierwszych zaj!-

ciach z planem aktywno$ci Grzegorz wykona  poprawnie 40% sk adników, 

natomiast na drugich zaj!ciach – 70%. Ch opiec stopniowo osi#ga  coraz lepsze 
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rezultaty, a na dwóch ostatnich spotkaniach wykona  poprawnie ca y plan ak-

tywno$ci. 
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Rys. 2. Skuteczno$& wykonania planu aktywno$ci przez Grzegorza 

 

Z analizy rys. 3. wynika, %e Mateusz mia  najwi!ksze problemy z prac# 

metod# planów aktywno$ci. Na pocz#tku potrzebowa  pomocy przy wszystkich 

czynno$ciach. Ch opiec nie by  pewny tego, co ma zrobi&, i czeka  na kolejne 

instrukcje. Stopniowo robi  jednak post!py i na ósmych zaj!ciach zanotowa  

najlepszy wynik – 70%. 
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Rys. 3. Skuteczno$& wykonania planu aktywno$ci przez Mateusza 
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4. Dyskusja 

Podczas prowadzonych bada" wszyscy uczniowie wykazali gotowo$& do 

pracy z planami aktywno$ci, uzyskuj#c wyniki w przedziale od 80% do 100% 

dla poszczególnych umiej!tno$ci. Sprawdzian umiej!tno$ci ruchowych wyka-

za , %e uczniowie s# w stanie poprawnie wykona& &wiczenia lokomocyjne (wej-

$cia i zej$cia ze stepu, marsz na orbitreku), skoczne (seryjne podskoki na batu-

cie) i rzutne (rzuty pi k# do kosza). Na podstawie powy%szych wyników mo%na 

by o za o%y&, %e badani uczniowie s# w stanie pracowa& ze stworzonym 

dla nich planem aktywno$ci. 

W trakcie 10 spotka" wszyscy ch opcy osi#gn!li znaczny post!p w pracy 

z planami aktywno$ci. Pocz#tkowe problemy wynika y prawdopodobnie z wy-

st#pienia nietypowej dla nich sytuacji oraz przywi#zania do dotychczasowych 

schematów pracy na zaj!ciach ruchowych. Najlepsze wyniki osi#gn#  Grzegorz, 

niewiele gorzej radzi  sobie Damian. Obaj uczniowie opanowali przygotowany 

dla nich plan i dlatego w dalszej terapii zaleca si! jego modyfikacj! (zmiana 

czasu i kolejno$ci &wicze", a w dalszej perspektywie uzupe nienie planu o nowe 

&wiczenia). Z kolei Mateusz mimo znacznych post!pów ani razu nie przekro-

czy  progu 80%, wi!c powinien doskonali& si! w wykonywaniu dotychczaso-

wego planu aktywno$ci. 

5. Wnioski 

1. Nowy plan aktywno$ci, nawet je%eli jest dostosowany do mo%liwo$ci osób  

z autyzmem, stwarza im na pocz#tku du%e problemy. 

2. Ucze" jest w stanie w trakcie kilku zaj!& opanowa& dostosowany do jego 

mo%liwo$ci plan aktywno$ci. 

3. Plany aktywno$ci stanowi# uniwersalne narz!dzie pracy, które mo%na  atwo 

modyfikowa& w zale%no$ci od potrzeb i mo%liwo$ci osób z autyzmem. 

4. Plany aktywno$ci mog# odgrywa& du%# rol! w procesie usamodzielniania 

osób z autyzmem poprzez uniezale%nienie ich od ci#g ych instrukcji wyda-

wanych przez terapeut!. 
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USING ACTIVITY PLANS IN DEVELOPING MOTOR SKILLS  

OF AUTISTIC TEENAGERS 

 
 

Summary 

 
The main goal of the work was analysing motor behaviour and interests of autistic 

teenagers and indicating activity plans as means of giving independence in the deve-

lopment of motor skills. The research was conducted on the pupils of “Razem” – a Day 

Therapy, Education and Care Center for Autistic Children and Teenagers in Szczecin. 

The teenagers taking part in the research were characterised by adopting limited and in 

many cases repeated models of motor activity. After implementing activity plans the 

pupils acquired new motor skills, they were able to perform planned exercises without 

the teacher’s control and choose a prize for performing a given task. 

 

Translation: Dorota Aszoff 

 

 


