AUTIZMUS-BARÁT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS C. RENDEZVÉNYÜNK SEGÉDANYAGAI

Kedves Érdeklődő!
Az alábbiakban megosztjuk Önnel a 2017. december 8-án lezajlott családi programunk
segédanyagait, melyek az adott gyermek számára elkészítve segíthetik mindennapjaikat,
illetve mintául szolgálhatnak egy hasonló rendezvény megvalósításához.
A program szervezésekor nem titkolt célunk volt, hogy olyan egyszerű támogatásokat,
„mankókat” mutassunk be, melyeknek a mintájára Önök is elkészíthetik ezeket a
mindennapok során tapasztalható nehézségek megkönnyítésére. A segítségek egy része arra
irányul, hogy a gyermek/fiatal átlásson egy eseményt vagy egy folyamatot, így megélheti az
önállóságát, kompetensebben tud részt venni egy helyzetben. Van olyan segítség, ami egy
bonyolultabb társas szituációt próbál leegyszerűsíteni, elmagyarázni, ami növeli a
biztonságérzetet, csökkenti a szorongást.
A program során találkozhattak napirenddel (pl. a délután programja), folyamatábrákkal
(pl. a kézmosásnál, a mézeskalács sütésénél), naplóval és szociális forgatókönyvvel (pl. az
esemény feldolgozása otthon, további ötletek a karácsonyhoz). Minden vizuális segítség
akkor tud igazán hatékonyan segíteni, ha igazodik az adott gyermek/fiatal megértési
szintjéhez, életkorához, problémájához, nehézségeihez, vagyis nem létezik olyan segítség,
ami mindenkinek egyformán való lenne, gondolat ébresztőnek, kiindulásnak szánjuk.
A napirend tárgyak, fotók vagy képek segítségével összeállított egyéni részletességű
„órarend” vagy „naptár”. A napirend megmondja, megmutatja, hogy MIT? MIKOR? MILYEN
SORRENDBEN? kell és lehet tenni. Segítségével jól követhetőek a nap eseményei és azok
helyszínei, előre jelezhetőek a megszokott rutinokban bekövetkező változások, a
bizonytalanságok, így a gyermekek aktívabban tudnak részt venni egyes helyzetekben, vagy
hamarabb túllendülhetnek kevésbé kedvelt eseményeken. Megélhetik önállóságukat azáltal,
hogy követni tudják a nap folyamán zajló történéseket, rugalmasabbá válhat egész
viselkedésük.
Gyakran tapasztalható jelenség, hogy az autista gyermek/fiatal bizonyos tevékenységekben
(pl. öltözés, kézmosás, reggeli készülődés, rendrakás, tanulás) sokkal önállótlanabb, mint
ahogyan a képességeit tekintve elvárnánk tőle. Nem tudja, hogyan kezdjen hozzá
pl. a rendrakáshoz, a tanuláshoz, nem jut eszébe, milyen sorrendben
kell felöltöznie és levetkőznie, hogyan kell megmosnia a kezét,
elakad, nem jut eszébe a következő lépés, kétségbe esik, ha
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valami váratlan esemény megzavarja a megszokott folyamatot. Ennek oka, hogy az autizmus
befolyásol bizonyos gondolkodási képességeket, ami miatt az autista gyermek/fiatal kevésbé
képes arra, hogy kortársaihoz hasonlóan átgondolja valaminek a lépéseit, ezek logikus
sorrendjét, a szükséges eszközök megkeresését, előkészítését. Ebben tud segíteni a
folyamatábra, amelyen logikus sorrendben, egyenként, egymást követően megjelennek
(tárgyak, rajzok, fényképek vagy szavak segítségével) az adott tevékenység lépései, ha kell,
akkor a hozzá szükséges eszközök is.
Az autista gyerekeknek/fiatalnak gyakran nehézséget okoz, hogy másokkal megossza a vele
megtörtént élményeket, vagyis hogy „meséljen”. Ebben lehet segítségére a napló. Minden
érdekes eseményről, melyen a gyermek részt vett, készíthetünk fényképeket, rajzokat,
melyek a napló egy-egy oldalán szerepelnek, alatta rövid felirattal arról, hogy mit ábrázol a
kép. A szöveg E/1 személyű megfogalmazás, mintha a gyermek mesélné el az élményt. A
napló az élmény felidézése mellett segít az eseményhez kapcsolódó negatív vagy pozitív
élmények feldolgozásában, megfogalmazásában is.
A szociális forgatókönyv nehéz, zavarba ejtő társas helyzetekre való felkészülésre szolgál, pl.
hogyan kell egy játékot elcserélni vagy mit is jelent az ajándékozás. Minden egyes történet
azonosítja és leírja (tehát vizuálisan jeleníti meg, konkréttá, állandóvá és érthetővé teszi) egy
helyzet lényeges szociális jelzéseit, a kívánt helyes reakciókat, viselkedéseket. A
megfogalmazásban figyelembe veszi az adott gyermek/fiatal képességeit, a szóban
megfogalmazott, leírt történeteket kiegészíti a gyermek számára segítséget nyújtó egyéb
információhordozóval, képekkel, rajzokkal. Nagyobb, olvasni tudó gyermekek ezeket a
történeteket önállóan is elolvashatják, a kisebbek a felnőtt „meséjét” hallgatva segítséggel
értelmezhetik a szöveghez csatolt képeket, rajzokat.
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Tartalom
Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések.
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Napirend

TALÁLKOZÓ AZ ISKOLÁBAN

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Ezekből lehet választani:
- Színező
- Memória játék
- Fenyőfa karácsonyfadísz
- Angyal karácsonyfadísz
- Karácsonyi képeslap készítése
- Rajzolás borotvahabbal vagy
lisszttálcán

MÉZESKALÁCS- SÜTÉS
Akkor mehetsz a konyhába süteményt
sütni, ha a számlálón a te sorszámodat
látod.
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KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Folytathatod az asztali foglalkozást vagy
választhatsz újat.
Ezekből lehet választani:
- Színező
- Memória játék
- Fenyőfa karácsonyfadísz
- Angyal karácsonyfadísz
- Karácsonyi képeslap készítése
- Rajzolás borotvahabbal vagy liszt
tálcán

KÖZÖS CSILLAGSZÓRÓ-GYÚJTÁS
AZ ISKOLA ELŐTT
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Folyamatábrák
Álló karácsonyfa papírból
1. Rajzold körbe a sablont kétszer!
Figyelj rá, hogy a fenyőfa alja egyenes legyen.

2. Vágd be az egyik sablon alját a közepéig. A másik fenyőfa tetejét is vágd be a csúcsától a
közepéig. Rakd össze a bevágott részeket.
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3. Elkészült az álló fenyőfa.

4. Díszítsd fel a fát. Ha fel szeretnéd lógatni a karácsonyfára, ragassz rá akasztót is!
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Angyal folyamatábra
Rajzold körbe a sablont

Vágd körbe a vonalnál

Rajzolj szemet, szájat, orrot, ragassz rá
díszeket vagy rajzolj rá mintát

Hajtsd össze
Készen vagy
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Kézmosás folyamatábra
Kivágva, sorban

Feltűröm a ruhám ujját

Kinyitom a csapot

Bevizezem a kezem

Kinyomom a szappant

Összedörzsölöm a kezem

Lemosom a kezem

Elzárom a csapot

Megtörlöm a kezem
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Kidobom a papírt a kukába

Mézeskalács folyamatábra

Mosd meg a kezed a csapnál

Szórj egy kevés lisztet a munkafelületre

Csomagold ki a tésztát és tedd rá a lisztes
munkafelületre

Nyújtsd ki a tésztát
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Szaggasd ki a tésztát a választott forma
segítségével

A kiszaggatott formát tedd be a sütőpapíros
tepsibe

Kend le tojással a kiszaggatott formákat

Nyomj a tésztába mazsolát, mogyorót,
tökmagot vagy napraforgót

Add oda a feldíszített süteményt a sütőnél
álló felnőttnek, kérd meg, hogy tegye a
sütőbe
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Amíg sül a sütemény, elmehetsz
kézműveskedni, játszani

A sütő forró, nem szabad
hozzányúlni

Ha megsült a süti, megkapod a kezedbe
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Játékválasztó
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Karácsony zökkenők nélkül
Szociális történetek
Kinek, mi jut az eszébe a Karácsonyról? Családi összejövetelek, ünnepi, ritkán készített
ételek, az ajándékozás-ajándékvárás, várakozás izgalma, villogó fények, dallamos zenék,
színes-szagos kavalkád. Megannyi olyan dolog, ami miatt várjuk ezt az ünnepet és megannyi
olyan dolog, ami megnehezítheti az autista gyerek, családtag felhőtlen ünneplését.
A problémák forrása többek között a váratlan helyzetekhez való gyors, rugalmas
alkalmazkodás, az egyszerűnek tűnő, de gyakran igen bonyolult és összetett társas helyzetek
megértésének, emellett a rengeteg inger befogadásának, feldolgozásának a nehézségéből
fakad. Az, hogy konkrétan ki-milyen problémával szembesülhet, nagyon egyéni. Van, aki a
megszokott ételét szeretné Karácsonykor is enni és nem kér az ünnepi vacsorából; van, aki
csalódott lesz az ajándéktól és kendőzetlenül elmondja erről a véleményét; van, aki nem is
fog tudomást venni az ajándékról; van, aki a rokoni látogatástól borul ki.
Akárcsak a problémák, a megoldási módok is nagyon egyéniek lesznek, receptet sajnos nem
fogunk tudni adni, de ötletet, megoldási módokat, lehetőségeket igen. A szociális
forgatókönyvek vagy a Szociális történetek© módszere jó és hatékony segítség a problémás
helyzetek megértésének megkönnyítéséhez, megoldási módok tanításához.
Aki tovább érdeklődne a szociális történetekről, szociális forgatókönyvekről, jó szívvel
ajánljuk várhatóan 2018. januárban induló workshop-ot az Autizmus Koordinációs Iroda
szervezésében (www.autizmusiroda.hu) vagy a következő magyar nyelvű olvasnivalókat:
Szaffner Éva - Gosztonyi Nóra: Szociális történetek autizmussal élő gyermekek
számára (Geobook)
Kiss Gyöngyi - Tóth Katalin - Vígh Katalin: Szociális történetek I-II (Kapocs Kiadó)
Angol nyelven Carol Gray neve alatt érhető el számtalan kiadvány.
Ötletadónak, gondolat ébresztőnek következzen néhány karácsonnyal kapcsolatos szociális
történet és forgatókönyv szülőktől, szakemberektől.
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Karácsony

(SD-től)

Karácsony a szeretet ünnepe. Ezek különleges napok. Ilyenkor találkozunk a családtagjainkkal és a
barátokkal.
Ezeken a napokon különösen figyelünk egymásra.
Figyelünk, hogy se szavakkal, se kiabálással, se ütéssel ne bántuk egymást, hanem inkább örömet

okozzunk a másiknak.
Amikor látogatók jönnek, vagy mi megyünk látogatóba biztosan, történnek váratlan dolgok.
Minél többen vagyunk, annál valószínűbb, hogy valami olyan történik, amire nem számítottunk.
Ha valami olyan történik, amire nem számítottál, és nem örülsz neki félrehívhatod anyut, vagy aput
és elmondhatod neki mi történt. Anyu és apu örömmel segít neked, ha valami zavar.

Ha valaki veszekszik, kiabál, vagy verekszik akkor mindenki rosszkedvű lesz és nem tudunk játszani.
De ha a veszekedés előtt megbeszéljük, akkor mindenki jókedvű marad és szívesen játszik.
Amikor nálunk lesznek a vendégek, lehet, hogy lesz olyan, hogy hangosnak, zavarónak érzed a lakást.
Ilyenkor nyugodtan mondd, hogy most a szobámba megyek és menj fel játszani, videózni, vagy csak
csendben pihenni. Ha nem is akarsz hozzánk szólni, akkor mutasd fel a szünet kártyát és menj fel.
Ilyenkor senki nem fog kérdezgetni, hanem megvárjuk, míg te újra lejössz közénk.

SZÜNET kártya
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Hogy megelőzzük a veszekedést nyomtattam neked egy sárga lapot. Ha úgy érzed, hogy ideges,
mérges vagy, vagy valami nagyon zavar, akkor ezzel a kártyával segítséget kérhetsz. Az a szabály,
hogy ha felmutatod, utána elvonulhatsz kicsit megnyugodni és pár perc múlva én vagy apu utánad
megyünk a szobádba és ott megbeszéljük mi a baj és megoldást találunk rá együtt. Ezt akkor is
használhatod, ha emberrel, vagy ha dologgal, helyzettel van gondod.

Sárga lap
Karácsonykor mindenki jókedvű. Ha mégis valami váratlan vagy rossz dolog történik, akkor
felmutatom a szünetkártyát, vagy a sárga lapot és együtt megoldjuk a problémát.

Szaffner Éva Gosztonyi Nóra: Szociális történetek
Karácsonyi ajándékozás az iskolában
Karácsony előtt a tanáraim felírják egy kis papírra a gyerekek nevét.
Egy sapkából mindenki kihúz egy nevet. Én is húzok. Akinek a nevét húzom, azt a társamat
ajándékozom meg a karácsonyi ünnepségen.
Én is fogok ajándékot kapni. Csak a karácsonyi ünnepségen árulhatjuk el, hogy kit húztunk.
Általában nagyon izgulok a nevek kihúzásánál. Annak a gyereknek a nevét szeretném kihúzni, akivel
jóban vagyok. Ezzel mindenki így van.
Előfordulhat, hogy olyan társam nevét húzom, akit nem kedvelek annyira.
A szerencsén múlik, hogy kinek a nevét húzzuk ki. Fontos, hogy akit húztam, azzal kedves legyek, és
hozzak neki ajándékot.
Én is kapok ajándékot. Akkor is, ha olyan társam húzott, akivel nem vagyunk jóban.
A családi karácsonyozásnál és a barátaim születésnapján annak adhatok ajándékot, akit nagyon
szeretek.
Az iskolában ez nem így van. Fontos, hogy megtanuljam, hogy azzal a társammal is kedvesnek kell
lenni, annak is ajándékot kell hozni, aki nem a barátom.
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Karácsonyi várakozás
A Karácsonyt december 24-én ünnepeljük. Délelőtt közösen feldíszítjük a fenyőfát, az ágakra
üveggömböket teszünk és égőket.

Szeretem az égőket

A karácsonyi ünnep délután kezdődik, mikor besötétedik.

Nehéz várni, mert szeretnék már bemenni a szobába és kibontani az ajándékot. Az órán nézhetem,
hogy mikor lehet bemenni

Amíg várni kell, elmehetek sétálni apával vagy nézhetek egy mesekönyvet
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Karácsony, ajándékozás
Karácsony közeledtével érdemes néhány dolgot átgondolni, ha a családban autista
gyermek/fiatal van, azért, hogy mindenki számára öröm legyen az ünnep.
Számos szülői blogban vagy honlapon találhatunk hasznos tippeket, ötleteket, az ünnepre
való felkészülésről, pl az auti.hu-n az előkészületekről olvashatunk, (http://auti.hu/agyogypedagogus-tanacsai/1174-autista-gyerek-es-a-karacsony) illetve elérhetővé tettük az
angol Nemzeti Autista Szövetség (NAS) hasznos ötleteit, javaslatait
is
(http://www.autizmusiroda.hu/dokumentum/megtekintes/84).
A Szenteste egyik meghitt pillanata, hogy szeretteinknek ajándékkal kedveskedünk,
próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet a megajándékozott vágya, majd hetekig titkolózunk,
rejtegetjük az ajándékot, hogy az ajándék átadásának pillanata igazi meglepetés legyen.
Azért, hogy az ajándékozás igazi öröm legyen az autista gyereknek/családtagnak, érdemes
néhány dolgot végiggondolni.
Nem minden autista gyerek szereti a meglepetéseket, vannak, akiket ez kifejezetten
felzaklat. Erről az érzésről szól Gunilla Gerland visszaemlékezése (Gunilla Gerland: Egy valódi
ember Kapocs Kiadó)
„Amikor négy éves voltam, szerettem volna egy harmonikát. Megkérdezték tőlem, hogy mit
szeretnék születésnapomra, én azt válaszoltam,:
-Egy harmonikát.
Ők bólintottak, anélkül, hogy utaltak volna arra, hogy ez egy lehetetlen születésnapi ajándék
lenne.
Én sohasem vágyakoztam játékok után-általában nem tudtam, hogy mire valók. Azt
gondoltam róluk, hogy nagyon gyerekesek. Én igazi dolgokat akartam. Sosem gondoltam a
játékokra úgy, hogy megfelelő ajándékok lennének. Egy harmonika volt az egyetlen dolog,
amit erre a születésnapomra akartam, úgy gondoltam, hogy ezt meg is kapom. Igazán nem
értettem, hogy ez az egész dolog a születésnapi kívánságok körül csak azt jelenti, hogy az
ember megkaphatja, amit kíván. Én meg voltam győződve arról, hogy megkapom a
harmonikát, hiszen annyira szerettem volna.
A születésnapom reggelén a szokásos szülinapi dallal ébresztettek. Az
éjjeliszekrényemen egy tálcán kakaó, szendvicsek, és vázában
virágok, az ágyamon mindenütt csomagok. Nagyon vágytam
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a harmonikára-jobban kedveltem az előre beharangozott ajándékokat a meglepetéssel
szemben. Ami néha nagyon nehéz volt az ajándékokkal és a meglepetésekkel kapcsolatban,
hogy volt egy különös hangulat, vártak tőlem valamit, aminek én sosem tudtam megfelelni.
Nem tudtam, hogyan is kellett volna, de majdnem mindig rosszul csináltam, a többiek pedig
csalódtak bennem. Nem csupán megrémültem a meglepetések miatt, hanem még el is
kellett viselnem a miattuk érzett rettegésemet. És hát az sem volt valami jó dolog, hogy
rémült voltam. Nem rémültnek kellett volna lennem-hanem boldognak. Ezért mindennél
jobban örültem az ajándékoknak, ha tudtam, hogy mi van bennük.
Az ágyban fekve kinyitottam az összes ajándékot, de a harmonika nem volt ott. Igaz, hogy az
egyik csomagban volt egy ronda kék műanyag tárgy. Azt mondták, hogy ez a harmonika.
-Itt van, amit akartál-mondták. Én zavarodott és döbbent voltam. Nem értettem.
Ez nem lehet egy harmonika. Ez valami kicsi, undok, halványkék dolog. Én láttam igazi
harmonikákat. Azok csodálatosak voltak, sötétvörös színűek, ragyogtak, fehér gombok
sorakoztak rajtuk. Fényesek voltak, és gyönyörű hangok voltak a belsejükben. De ők csak
erősködtek, hogy ez egy harmonika, és lehet rajta játszani. Az pedig dudált egyet, amikor az
ember kihúzta, és ugyanígy dudált, amikor összenyomták. Hogy állíthatják, hogy ez egy
harmonika? Egyetlen olyan jellemzője sem volt, ami harmonikára emlékeztetett.
Ennek a tárgynak és egy valódi harmonikának egyetlen közös tulajdonsága volt a fújtató
redőzete. Ez a fújtató, és annak mozgatása azonban egyáltalán nem olyan volt, mint ahogyan
azt én egy harmonikán láttam. Ezért aztán nem is vettem észre. Ez számomra nem volt
harmonika. Ennek a kék dolognak valami egészen más dolognak kell lennie, bárki láthatja. Ez
nem volt sem nagy, sem vörös, sem fényes. Nem volt rajta annyi gomb, nem szólalt meg
olyan lágy hangon. És még azt mondják, hogy ez egy harmonika - megpróbálnak becsapni?
Ez valami nyelvvel kapcsolatos dolog volt. Magamban azt éreztem, hogy korábban már
megragadtam valamit a nyelvből, ám most nem működik. Ha azt mondtam: „egy
harmonika”, úgy gondoltam, azt értették: ”egy harmonika”.Nem tudtam másképp
elmondani,- egy harmonika, az egy harmonika.”
„Az, hogy nem szerettem a meglepetéseket, életem minden területére vonatkozott. Nem
akartam, hogy bármivel is meglepjenek. Soha. Akkor volt esélyem arra, hogy megbirkózzam a
helyzetekkel, ha fel tudtam készülni rájuk. Akár szerethettem volna is, hogy ajándékot kapok,
de nagy nehézséget okozott nem tudni, hogy mi van a dobozban. Mivel az ékszerek érintése
rettenetes érzés volt, azt szerettem, ha ajándékozáskor minden eshetőségre
felkészülhetek. A legkedvesebb ajándékom az volt, amelyet minden
karácsonykor megkaptam, és amelyet már a külsejéről könnyen
felismertem. Már messziről láttam a csomagomat a
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karácsonyfa alatt. Nem lehetett eltéveszteni az alakját. Egy óriási doboz ananászkonzerv volt.
Ez volt a mániám – így minden évben kaptam egy dobozzal, és az egész az enyém volt,
egyedül az enyém.”
Egy édesanya beszámolójából olvashatunk arról, hogy hogyan hidalta át kisfiánál az
ajándékozás okozta meglepetést (Hilda De Clercq: Mama, ez itt ember vagy állat? Kapocs
Kiadó)
„Közeledtek az ünnepek, és velük együtt a felfordulás, és a meglepetések. Egyáltalán nem
szerettem az évnek ezt a szakaszát, mert ilyenkor Thomas élete teljesen összezavarodott.
Idővel aztán rájöttem, hogyan lehetne mégis a legjobbat kihozni a karácsonyi ünnepekből. A
meglepetés akkor igazán jó, ha örömet szerezhetünk vele. Thomasnak akkor tudunk igazán
örömet szerezni, ha előre tudja mi fog történni. Így, most megmutatom Thomasnak azt a
katalógust, amelyben benne van az ajándék, amelyet a Mikulás hoz majd neki, és azt is,
hogyan lehet az ajándékkal játszani. Kivágjuk a képet a katalógusból, és felragasztjuk egy
piros színű papírra. Aztán készítek fehér papírból egy naptárt, amelyben karácsonyig minden
napot egy lap jelöl, és a végére kerül a karácsonyt jelző piros papírlap. Így Thomas minden
nap letép egy lapot, és tudja, hány nap van még karácsonyig. Együtt elmegyünk az üzletbe is,
és megnézzük az ajándékot, mert a valóságban mindig másképp néz ki, mint a képen. Ha ez
egy játék, megpróbáljuk kikölcsönözni a játékkölcsönzőből, hogy meggyőződjünk arról, vajon
tud-e játszani vele.
Karácsony napján megmondom neki, hova dugtam a meglepetést, és azt is, milyen papírba
csomagoltam. Thomas testvérei úgy gondolják, hogy egyáltalán nem izgalmas, ha előre
mindent tudunk az ajándékról. De a nagy napon, amikor meglátja a naptárában a piros lapot,
az ajándékozás mindegyik gyermekem számára igazi boldogságot jelent. Ilyenkor Thomas
sem dobja el a játékot, és nem kiabál. Azt kapta, amit várt. Tudta, mi lesz az ő meglepetése.
Egyet-kettőt pislog, kinyitja és becsukja a száját. Úgy tűnik, az egyik keze rögtön elrepül, a
másikkal kihúz egy tincset a hajából. Esetlenül kétszer is felugrik, én pedig sírva fakadok
attól, hogy ilyen boldognak látom őt. „
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden gyereknek meg kell mutatni előre az
ajándékát, de gondoljunk arra, hogy az autista gyerekek többsége nehezen birkózik meg a
váratlan helyzetekkel, lehet, hogy az Önök gyermeke sem szereti a meglepetést, és akkor
készítsük fel erre.
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Napló
Mézeskalácsot sütöttem

Húzd alá vagy karikázd be, ami rád vonatkozik, húzd át, ami nem.

December 8-án karácsonyváró programon voltam. A program
ebben az épületben volt. Ott volt velem apa, anya, a
testvérem.

Ezen a napon volt a mézeskalács sütés
Bekarikázom a napot a naptárban

Amíg várakoztam a mézeskalács sütésre, addig játszottam. Bekarikázom azt a játékot, amit
választottam.
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Mosolygós arcot rajzoltam ahhoz a játékhoz, ami tetszett.

Nekem ennyire tetszett a mézeskalács sütés
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A program végén csillagszóróztunk. Így nézett ki:

A csillagszóró

tetszett

féltem

A karácsonyváró program ennyire volt jó

1
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5

Ennek örültem (rajzold vagy írd le)

Emiatt voltam mérges (rajzold vagy írd le)
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