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wprowadzenie

Działania pedagogiczne, edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne 
i terapeutyczne obejmują swoim zasięgiem różne środowiska, w tym śro-
dowiska – niezależnie od kategorii wiekowej – osób z niepełnosprawnością, 
gdzie pojęcie niepełnosprawności przyjęto w ujęciu biopsychospołecznym, 
przy uwzględnieniu holistycznego rozpatrywania zjawiska. „Podejście to 
zakłada, że człowiek jest istotą biologiczną, wykonującą określone zadania 
związane z codziennym funkcjonowaniem, oraz członkiem grupy społecznej. 
Istotę niepełnosprawności stanowi więc odchylenie od normalnego poziomu 
funkcjonowania w zakresie biologicznym, jednostkowym lub społecznym”3.

W praktyce lekarskiej funkcjonują dwie dominujące klasyfikacje, 
wykazujące alternatywne koncepcje i definicje. Pierwsza z typologii to Mię-
dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD-10, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w której 
rozdział piąty odnosi się do zaburzeń psychicznych. Druga zaś to podział 
zaburzeń psychicznych DSM-V opublikowany przez Amerykańskie Towa-
rzystwo Psychiatryczne (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja, 2012). 

Systematyzacje cechuje wiele różnic, co wynika z odmiennych założeń, 
takich jak geneza powstania klasyfikacji, ich cele i zakres. W wielu aspek-
tach obu podziałów pojawia się wprawdzie zgodność, podkreślić jednak 

1 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
2 Artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem 

dr Ilony Fajfer-Kruczek na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, kierunek kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Edukacja 
i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w roku akademickim 2018/2019.

3 Według: Janiny Wyczesany, Adama Mikruta, Tadeusza Majewskiego. Definicja za: 
(Godawa, Godawa, 2015, s. 106).
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trzeba, że nigdy nie przewidywano ich identyczności i zakładano istnienie 
różnic pomiędzy kategoryzacjami. Trwające obecnie prace nad kolejną wery-
fikacją klasyfikacji zmierzają do wprowadzenia zaktualizowanej typologii 
chorób ICD-11, zakładającej wyodrębnienie nowego rozdziału „Zaburzenia 
neurorozwojowe”4. Zgodnie z obowiązującą rewizją ICD-10 „autyzm jest cało-
ściowym zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się nieprawidłowym i/lub 
upośledzonym rozwojem, pojawiającym się przed 3 rokiem życia, w którym 
występuje nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich spośród trzech 
sfer: interakcjach społecznych, komunikacji oraz ograniczonym, powtarza-
jącym się repertuarze zachowań” (Skawina, 2016, s. 236). „Istotą autyzmu 
jest odrzucenie przez dziecko porozumienia – także bezsłownego – z matką 
(a potem z innymi ludźmi) i odrzucenie doznań dopływających od zmysłów 
informujących o świecie zewnętrznym (wzrok, słuch, dotyk poznający). Oba 
te czynniki są współzależne: zarówno niezdolność do kontaktu z matką, jak 
i niezdolność do orientacji w świecie może być źródłem lęku. Im bardziej nad-
wrażliwe są zmysły dziecka, tym silniejsze są obrony przed tymi doznaniami, 
a więc również bodźcami dopływającymi od matki. Im bardziej zablokowana 
jest bliskość z matką, tym silniejszy lęk, który z kolei paraliżuje gotowość 
do poznawania świata” (Olechnowicz, 2004, s. 10). Czynniki te oddziałują 
na siebie wzajemnie oraz zależą od siebie, co oznacza, że autyzm wpływa na 
rozwój, a rozwój na autyzm. Spektrum nieprawidłowości autystycznych jest 
całościowym zaburzeniem rozwoju. Autyzm stanowi zaburzenie zagadkowe, 
poniekąd nieznaczne, a zarazem drastyczne w swych efektach. Umożliwia 
bowiem znaczny postęp w rozwoju, a jednocześnie bezwzględnie uniemożli-
wia pełną integrację ze społeczeństwem (Firth, 2008, s. 21, 25, 29). 

Na przestrzeni lat współdziałające środowiska badaczy uniwersytec-
kich oraz praktyków rozróżniły i wypracowały różne formy terapii. Jedną 
z nich jest arteterapia, w której środkami terapeutycznymi są między 
innymi (oprócz wielu innych dziedzin sztuki) muzyka, taniec i literatura. 
Pojęcie arteterapia konsoliduje w sobie elementy pięciu dziedzin wiedzy: 
medycyny, pedagogiki, psychologii, sztuk pięknych i socjologii. Konteksty 
definicyjne terminu zależą zaś od takich czynników, jak: wiodąca dziedzina 
naukowa, wybór metody terapii, kryteria włączenia i wyłączenia z terapii, 
cel terapii, plan terapii i jej ewaluacja (Łoza, Chmielnicka-Plaskota, red., 
2014, s. 13; Godawa, Godawa, 2015, s. 109).

Jedną z form arteterapii jest biblioterapia. Ma ona „liczne odniesienia do 
teorii pedagogiki specjalnej. Wspólne zasady wychowawczo-terapeutyczne 
można wyodrębnić zwłaszcza w zakresie metodyki rewalidacji i resocjaliza-
cji. Główny cel biblioterapii – nastawienie na udzielanie pomocy, dominacja 

4 Ze względu na to, iż szczegółowe dane, omówienie różnic i wprowadzane zmiany w kolejnych 
rewizjach klasyfikacji nie są istotne dla tematu wiodącego artykułu ich analiza nie została 
podjęta. Więcej o przewidywanych zmianach w: (Gaebel, Zielasek, Reed, 2017, s. 177); 
(Jablensky, 2010, s. 65); (Möller, 2018, s. 612-613, 618); (Rynkiewicz, Kulik, 2013, s. 41-48).
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wychowania nad nauczaniem – czynią z niej metodę głęboko zakorzenioną 
również w pedagogice specjalnej. Właśnie ta możliwość przenikania warto-
ściowych treści pedagogicznych do poszczególnych rodzajów biblioterapii 
jest ważkim uzasadnieniem wyodrębnienia jej jako jednej z metod pedago-
giki specjalnej” (Czernianin, 2017, s. 117).

Elementami składowymi biblioterapii, tworzącymi dzisiaj również samo-
dzielne sfery działań terapeutycznych, są przede wszystkim bajkoterapia, 
terapia literaturą czy terapia poezją. Każda z tych dziedzin wymaga właści-
wego doboru tekstu do poziomu odbiorcy oraz jego możliwości emocjonalno-
-intelektualnych. Prawidłowe dostosowanie zamierzonych do realizacji treści 
stanowi podstawę do zbudowania należytego fundamentu, zmierzającego do 
zapewnienia efektywności planowanych zajęć.

W teoretycznych podstawach działań biblioterapeutycznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej, wyodrębniono cztery etapy. 
Są to: identyfikacja, pozwalająca na przerzucenie niejako problemów uczest-
nika biblioterapii na bohatera występującego w materiale zajęciowym; pro-
jekcja – etap specyficzny dla pedagogiki specjalnej – dokonywany jest na 
przykładzie bohaterów literackich, pozwala terapeucie poznać prawdziwą 
naturę irracjonalnych postaw pacjenta, co przyczynia się do postawie-
nia właściwej diagnozy; katharsis, jako odreagowanie napięcia, doznanie 
oczyszczającej ulgi czy wręcz moralnego zachwytu; wgląd w siebie, przyczy-
niający się do zmiany postawy i/lub zachowania (Borecka, 2001, s. 104).

Współczesna biblioterapia to dział arteterapeutyczny rozumiany wie-
loaspektowo, oddziaływający nie tylko bezpośrednio na uczestnika zajęć 
– w danej chwili pacjenta – ale pośrednio również na jego bliskich. Terapeu-
tyczną rolę lektury udowodniono naukowo także wobec rodziców przedsta-
wicieli grupy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak i ich rodzeństwa. 
Dla rodziców dziecka różne formy wsparcia powinni najczęściej oferować 
lekarze, terapeuci i przedstawiciele środowisk naukowych, wypracowując 
gruntowną wiedzę na temat doradztwa5. 

Jedną ze skutecznych form terapeutycznych, choć niedostępną dla 
wszystkich rodziców bądź opiekunów dziecka autystycznego, stanowi 
biblioterapeutyczna metoda pisania pamiętników lub charakterystyki życia 
codziennego w postaci książki. Jest to narzędzie pełniące rolę zarówno 
autoterapii dla autora, jak i stanowiące formę wsparcia dla czytelników 
będących opiekunami własnych podopiecznych z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu6. Działania biblioterapeutyczne odgrywają także donio-

5 Tematykę wsparcia najbliższego otoczenia dziecka ze spektrum autyzmu, w oparciu 
o analizę modelu eriksonowskiej psychospołecznej teorii rozwoju tożsamości, podjęła Anna 
Prokopiak. Zob.: (Prokopiak, 2013, s. 59-68).

6 O (biblio-)terapeutycznej roli pisania książek przez matki dzieci niepełnosprawnych, 
w tym autystycznych (czego przykładem jest książka: Anny Teluk-Lenkiewicz Nie każdy jest 
Rain Manem), zob.: (Olszewska, 2013, s. 95-107).
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słą rolę w pracy z rodzeństwem osób autystycznych. Pomagają mu bowiem 
zdobyć wiedzę na temat zaburzenia, mogą także stanowić poniekąd odpo-
wiedź na apel dzieci, które pomimo starań rodziców odczuwają pewnego 
rodzaju zaniedbywanie ich w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością 
(Chatzipentidis, 2017, s. 83-91).

Metodologiczne aspekty założeń badawczych

Oprócz wstępnego wprowadzenia w zagadnienie oddziaływań biblio-
terapeutycznych prowadzonych w środowisku osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu celem artykułu jest: określenie wspierającej roli zajęć 
biblioterapeutycznych w kształtowaniu umiejętności społecznych i komu-
nikacyjnych u uczniów autystycznych w środowisku szkolnym; omówienie 
zastosowania zajęć biblioterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zajęć czytelniczych o charakterze relaksacyjnym, terapii zajęciowej w for-
mie teatrzyku kamishibai oraz czytania wrażeniowego, jako zajęć wspo-
magających nawiązywanie relacji społecznych i wzmacnianie umiejętności 
ich utrzymania; kształtowanie kompetencji w zakresie komunikowania się 
z rówieśnikami.

Grupę badawczą stanowił zespół trzeciej klasy szkoły podstawowej 
w liczbie trzech osób, u których zdiagnozowano autyzm dziecięcy7, i które 
współtworzyły społeczność szkolną Zespołu Szkół Specjalnych w dziewięć-
dziesięciotysięcznym mieście na Górnym Śląsku. Dla każdego dziecka spe-
cjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna sporządziła orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym zamieszczono charaktery-
stykę badanego:
1. JULIAN8 (ur. 2007, Wodzisław, brat bliźniak Jacka)

Według diagnozy psychologiczno-pedagogicznej Julian jest chłop-
cem o rozwoju intelektualnym na poziomie przeciętnym, nieharmonij-
nym. Dziecko charakteryzuje się samodzielnością adekwatną do wieku. 
Przez specjalistów został określony jako chłopiec kontaktowy i pogodny, 
chętnie opowiadający, jak również współpracujący, lecz łatwo rozprasza-
jący się i wymagający pokierowania uwagą, a na zakazy reagujący złością. 
U Juliana zarejestrowano dążenie do kontaktu z rówieśnikami przy zacho-
waniu równolegle trudności w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu relacji. 
Występuje też u niego zaburzony kontakt wzrokowy.

7 Ze względu na specyfikę organizacji szkolnictwa specjalnego objęta obserwacją grupa 
badawcza była jedynym zespołem klasowym w danej placówce, spełniającym wymogi 
uczestnictwa w cyklu zajęć biblioterapeutycznych. Kryterium kwalifikacyjne stanowiły bowiem 
dwa warunki: zdiagnozowane u ucznia zaburzenie ze spektrum autyzmu, przynależność 
dziecka do pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.

8 W celu zachowania prywatności i anonimowości uczniów, dane osobowe zostały 
skodyfikowane. 
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2. JACEK (ur. 2007, Wodzisław, brat bliźniak Juliana)
U Jacka występują podobne symptomy jak u brata bliźniaka. Jego roz-

wój intelektualny jest nieharmonijny, szereguje się na niższym poziomie 
niż u Juliana, w skali ogólnej funkcjonuje poniżej przeciętnej. Podobnie jak 
u Juliana, Jacka cechuje samodzielność adekwatna do wieku. Podobieństwo 
stanowi również zauważalna otwartość na nawiązywanie kontaktu z innymi 
ludźmi, pogodny stosunek do życia, chęć współpracy, brak bariery w udziela-
niu odpowiedzi na pytania osób, pośród których dziecko przebywa, bądź pro-
wadzącymi zajęcia. Jest chłopcem łatwo się rozpraszającym i wymaga pokie-
rowania uwagą. Pomimo dążenia do kontaktu z rówieśnikami preferuje raczej 
samodzielne zabawy. Zarówno Jacek, jak i Julian reagują złością na zakazy.
3. KACPER (ur. 2008, Cieszyn)

Początkowo rozwój intelektualny Kacpra sytuował się na granicy pomię-
dzy przeciętnym a poniżej przeciętnym, jednakże w trakcie diagnozy w 2019 r. 
stwierdzono progres w tym zakresie lokujący rozwój umysłowy chłopca na 
poziomie przeciętnym. Występują u niego trudności w obszarze koncentra-
cji uwagi oraz nadwrażliwość słuchowa. Dobrze reaguje na wzmocnienia. 
U Kacpra ustalono występowanie kłopotów w komunikacji społecznej, poja-
wianie się trudności w rozumieniu kontekstu wypowiedzi i nieadekwatne do 
sytuacji zachowania. Pomimo tych niepowodzeń podkreślono podejmowa-
nie przez chłopca prób nawiązania relacji rówieśniczych, wspólnych zabaw 
i dostosowania się do zasad. Niewątpliwym atutem dziecka jest umiejętność 
uogólniania, wnioskowania i logicznego argumentowania. Uczeń wykazuje 
braki w sferze emocjonalno-społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu z występowaniem zachowań agresywnych, chociaż zna i rozumie 
zasady społeczno-kulturowe obowiązujące w społeczeństwie.

Analizując szczegółową dokumentację włączoną do akt personalnych 
uczniów klasy trzeciej a udostępnioną w celu dokonania rzetelnej obserwa-
cji, w charakterystyce dzieci dostrzeżono podobieństwa, nad którymi w opinii 
specjalistów należało podjąć prace. Na podstawie wskazanych kwestii został 
wytypowany główny problem badawczy, przez rozwiązanie którego starano 
się otrzymać odpowiedź na pytanie: W jakim zakresie stosowanie biblioterapii 
w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu wspiera ich rozwój? Zastosowanie 
słowa „wspierać” w niniejszym postulacie miało kluczowe znaczenie i wyma-
gało doprecyzowania w kontekście całości prowadzonych badań. Wiązało się 
bowiem z tym, że zajęcia nie odbywały się systematycznie i nie miały charak-
teru regularnych (np. cotygodniowych) spotkań. Oddziaływanie biblioterapeu-
tyczne nie mogło więc być rozpatrywane z punktu widzenia wpływu niniejszej 
metody arteterapeutycznej jako wiodącej w rozpoznaniu oraz otrzymać sta-
tusu czynnika mającego fundamentalne znaczenie dla rozwoju badanej grupy.

Badania, głównie w formie obserwacji, były prowadzone przez okres 
pierwszego etapu edukacyjnego – klasy 1-3. Obserwacje rozpoczęto w roku 
szkolnym 2016/2017, a ukończono w marcu roku 2018/2019. Jak zostało 
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wspomniane, zajęcia miały charakter spotkań okolicznościowych, wielo-
razowych, choć nieregularnych, odbywających się jednak z częstotliwo-
ścią wystarczającą do zarejestrowania zmian i wypracowania wniosków. 
Kanwę prowadzonych badań stanowiła analiza indywidualnych przypadków 
Juliana, Jacka oraz Kacpra. Zgodnie z wymogami eksperymentalnymi pro-
ces realizacji warsztatów biblioterapeutycznych bazował na pracy zespoło-
wej. Alternatywnie (w razie potrzeby) uwzględniano właściwości i potrzeby 
indywidualne jednostki. Podczas doświadczenia zastosowano następujące 
techniki badawcze: obserwację (w tym obserwację ukrytą); sondaż diagno-
styczny – wywiad (wychowawca klasy); analizę dokumentów i wytworów.

Istotnym źródłem obserwacji było także bieżące śledzenie uczestnictwa 
klasy w obowiązkowych zajęciach polonistycznych, wynikających z reali-
zacji podstawy programowej oraz rewalidacyjnych, prowadzonych w celu 
rozwijania u chłopców kompetencji komunikacyjnych i społecznych, jak 
również jej partycypacji w szkolnych wydarzeniach artystycznych, literac-
kich bądź czytelniczych.

Formy zajęć biblioterapeutycznych jako propozycja pracy z wybraną 
grupą dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – analiza wyników 
badań własnych

Zespół Szkół Specjalnych, w którym prowadzono badania, stara się 
zapewnić wysoką jakość kształcenia. Oferta edukacyjna jest przede wszyst-
kim indywidualizowana i dostosowywana do potrzeb uczniów. Dzięki 
zaangażowaniu grona pedagogicznego realizowane są liczne zajęcia poza-
lekcyjne. Wiele z nich można zaliczyć do zajęć artystycznych i arteterapeu-
tycznych zarazem. Kwalifikują się do nich warsztaty rękodzielnicze, pla-
styczne, teatralne i biblioterapeutyczne. 

Biblioterapia realizowana w przestrzeni szkolnej ma wymiar praktyczny, 
a formy jej zastosowania w dużej mierze zależą od wielu okoliczności i warun-
ków wynikających z planu pracy szkoły, jak również systemu jej organiza-
cji. Obserwacje działań szkoły wykazują, że pomimo dbałości o zapewnie-
nie adekwatnej do oczekiwań oferty edukacyjnej, niejednokrotnie potrzeby 
uczniów przewyższają możliwości kadrowe i czasowe mające je zagwaranto-
wać. W związku z tym często w celu wsparcia uczniów metodą biblioterapeu-
tyczną zapewnia się uczniowskie spotkania realizowane w kołach zaintere-
sowań. Pozwala to na stałą współpracę z wybranym zespołem uczniów przy 
aktywnym udziale wychowawcy, pełniącego rolę doradcy.

1. Identyfikacja problemu, jego znaczenie i dynamika zjawiska

Na bazie orzeczeń indywidualnych uczniów klasy 3 szkoły podstawo-
wej, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wytypowano 
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spis zaleceń, odnoszących się do całej grupy przynależącej do badanego 
zespołu klasowego. Dotyczy to wskazówek skierowanych do zastosowania 
indywidualnie u każdego z chłopców, z możliwością pracy kompleksowej, 
podczas której poniższe wytyczne mogły stanowić podstawę do prowadze-
nia terapii zbiorowej. 

Po porównaniu orzeczeń wyróżniono następujące uwarunkowania: 
zalecane formy stymulacji, rewalidacji, terapii kształtujących umiejętności 
społeczne (zwiększanie możliwości poprawnego porozumiewania się w róż-
nych sytuacjach, współdziałania w grupie podczas zabawy); budowanie 
pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej warto-
ści; zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich oraz 
rówieśników, uczenie radzenia sobie w przypadku doświadczania przy-
krych emocji; umożliwienie integracji z rówieśnikami oraz wykazywanie 
dbałości o nią; uczenie nawiązywania kontaktów, współdziałania, radzenia 
sobie w różnorodnych sytuacjach społecznych; praca w atmosferze spo-
koju i życzliwości, stopniowego przygotowywania do pokonywania trudno-
ści, korygowania niewłaściwych reakcji na niepowodzenie; uczenie dziecka 
prowadzenia dialogu w zabawach tematycznych, parateatralnych9. 

Na podstawie charakterystyki osobowej uczniów, analizy dokumentacji 
oraz konsultacji z wychowawcą klasy zidentyfikowano zespoły problemów, 
nad którymi należało podjąć prace. Były to następujące sfery: komunika-
cyjne i społeczne trudności uczniów związane z przebywaniem w większej 
grupie, ze szczególnym uwzględnieniem rówieśników; potrzeba uczenia się 
radzenia sobie z trudnymi emocjami (z położeniem nacisku na reagowa-
nie przez uczniów płaczem w sytuacjach problemowych lub wynikających 
z konieczności udziału w wydarzeniach masowych – także na terytorium 
szkolnym); pomimo starań okazywania sympatii i wykazywania otwarto-
ści wobec poszczególnych uczniów brak umiejętności utrzymania koleżeń-
skich relacji.

Wsparcie terapeutyczne Juliana, Jacka i Kacpra organizowano przede 
wszystkim z wykorzystaniem form rewalidacyjnych świadczonych w zakre-
sie realizacji działań szkoły. Wynika to z faktu, że chłopcy nie przejawiają 
problemów zdrowotnych, w ciągu trzech lat edukacji ich stan fizyczny oraz 
psychiczny był i jest raczej zrównoważony. Rodzice uczniów wykazują dba-
łość o utrzymanie – według potrzeb – kontaktu z poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną, w której zostali oni zarejestrowani. Wszyscy uczniowie 
wychowują się w pełnych rodzinach, w których występują bliskie i pozy-
tywne relacje, co sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci.

Brak umiejętności utrzymania bliższych relacji koleżeńskich z innymi 
uczniami, wybuchy płaczu w przypadku wyboru innej formy spędzania 

9 Spis zaleceń wspólnych dla wszystkich uczniów opracowano na podstawie orzeczeń 
wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednak w niniejszym artykule 
wyszczególniono priorytetowe dla pracy biblioterapeutycznej uwarunkowania. 
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czasu lekcyjnego bądź wolnego od zajęć niż proponowana przez chłopców, 
męczliwość psychiczna i szybkie zniechęcanie się do różnorodnych form 
aktywności przyczyniały się do postępu zjawiska okazywania przez bada-
nych niechęci wobec konieczności przebywania w kompleksowo rozumia-
nym środowisku szkolnym oraz wycofywania się z podejmowania jakich-
kolwiek prób integracyjnych i usiłowań nawiązania bliższych więzi w grupie 
rówieśniczej.

2. Prognoza i propozycje działania

Formy zajęć oferowane obserwowanej klasie uczniów z ASD odbywały 
się głównie w bibliotece bądź w klasie lekcyjnej oraz w celach integracyj-
nych (po przygotowaniu klasy do uczestnictwa w większej grupie osób) rów-
nież w świetlicy szkolnej. Po zapoznaniu się z dokumentacją uczniów oraz 
konsultacjach z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 
rewalidacyjne w klasie trzeciej postanowiono o realizacji spotkań czytelni-
czych, mających na celu przede wszystkim wsparcie sfery emocjonalnej, 
społecznej i integracyjnej z rówieśnikami. Oprócz tradycyjnych metod czy-
telniczych, prowadzono również alternatywne, nieco mniej rozpowszech-
nione formy pracy, jakimi są teatrzyk kamishibai i czytanie wrażeniowe.

3. Wdrażanie oddziaływań

3.1. Zajęcia czytelnicze o charakterze relaksacyjnym
Najpowszechniejszą formą biblioterapii (niezależnie od typu szkoły – 

ogólnodostępna czy specjalna) jest organizacja zajęć mających wzbudzić 
w uczestnikach pozytywne emocje lub/i wprowadzić ich w stan odpręże-
nia, relaksu oraz odpoczynku. Do jednych z podstawowych celów zajęć 
można zaliczyć demonstrację dziecku technik odpoczynku, pokazanie 
mu, w jaki sposób zniwelować uczucie zmęczenia bądź negatywne stany 
emocjonalne powstałe na skutek codziennych przeżyć lub problemów. To 
istotny element wsparcia potrzebny szczególnie w warunkach szkolnych, 
gdzie szkoła, jako budynek, częściej kojarzy się uczniom z pracą w postaci 
nauki oraz różnego rodzaju obowiązków niż z miejscem zapewniającym 
możliwość odprężenia się. 

Strefą sprzyjającą realizacji celów relaksacyjnych jest świetlica 
szkolna, w znacznej mierze rozumiana jako przestrzeń przeznaczona 
do zabawy. Ma to ogromne znaczenie z perspektywy grupy, szczególnie 
gdy tworzą ją dzieci ze spektrum autyzmu, u których przełamanie sche-
matu dnia czy nawiązywanie wzajemnych relacji jest nieco utrudnione. 
W początkowej fazie przebywanie w gronie osób niebędących w stałym 
kontakcie (na przykład wziąwszy pod uwagę udział w ogólnodostępnych 
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uroczystościach szkolnych o charakterze czytelniczym) może rodzić więk-
sze napięcia emocjonalne10. Trudności z opanowaniem tego rodzaju nie-
pokoju wpływają na funkcjonowanie w grupie, a nawet całej społeczności 
szkolnej. Mają również decydujące znaczenie dla tego środowiska, rozu-
mianego jako wspólnota, wpływając bezpośrednio na postrzeganie przez 
nie uczniów z autyzmem.

W nauczaniu dzieci na pierwszym poziomie edukacyjnym szczególną 
rolę odgrywają utwory literackie, z jednej strony pozwalające na identyfika-
cję z bohaterami w różnych sferach życia, a z drugiej strony wprowadzające 
czytelnika bądź słuchacza w świat fantazji, gdzie literackie motywy i wątki, 
archetypy lub literaccy bohaterowie wspomagani alegorycznością „tłuma-
czą” odbiorcy świat przeżyć oraz zachowań w różnych sytuacjach. Warunek 
ten spełniają bajki oraz baśnie. Julian, Jacek i Kacper wykazywali zain-
teresowanie prezentowanymi dziełami literackimi, o czym świadczyły gry 
i zabawy, weryfikujące usłyszane treści, a także aktywność podczas zajęć. 
Ze względu na to, że chłopcy zmagają się z podobnymi problemami w sfe-
rze emocji, polegającymi na przeżywaniu skrajnych stanów: od pewnego 
rodzaju euforii po całkowite zniechęcenie oraz wykazywania braku umie-
jętności odczytywania emocji u współuczestników zajęć, podjęto działania 
zmierzające do zmiany tej sytuacji. 

U uczniów stwierdzono również brak wiedzy na temat pozytywnych 
form odpoczynku, odmiennych niż korzystanie z szeroko pojmowanych 
multimediów i relaksacji za pomocą gier komputerowych. Przez około pięt-
naście miesięcy kryzysy wywołane zmęczeniem objawiały się demonstracją 
takich zachowań, jak złość czy rezygnacja, a konsekwencją których była 
wyrażana werbalnie i niewerbalnie postawa wyłączenia się, wręcz odrzu-
cenia jakichkolwiek wysiłków w zbliżeniu się do osiągnięcia symptomów 
relaksu, czyli stanu przyjemności, na rzecz samopoczucia negatywnie oce-
nianego „nic-nie-robienia”. 

Celem prowadzącego zajęcia czytelnicze było ukazanie uczniom, że 
książka może służyć do „prowadzenia wewnętrznego dialogu”, budzić wraż-
liwość i sprzyjać refleksji, jak również zmuszać do myślenia. Lektura, choć 
wymaga wysiłku, jest istotnym ogniwem pozytywnie rozumianego aktu 
„nic-nie-robienia” (Leszczyński, 2012, s. 26), jednakże bardzo odległego 
od modelu stosowanego przez badanych. Zachęcano zatem uczniów do 
akceptacji tej formy spędzania wolnego czasu poprzez sukcesywne wydłu-
żanie czasu trwania kolejnych sesji czytelniczych i przełamanie stereotypu 
myślowego. Zamierzano przekonać uczniów do tego, że czytanie to w rze-
czywistości nie obowiązek, kolejne zadanie do wykonania, lecz nagroda, 
działanie pozwalające na uniknięcie uczucia znudzenia czy monotonii.

10 Rozwojowi napięcia emocjonalnego, prowadzącego nawet do występowania lęków, mogą 
sprzyjać sytuacje życiowe bądź indywidualne dzieci. Zagadnienie to zostało omówione w: 
(Molicka, ok. 2006). 
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3.2. Teatrzyk kamishibai
Papierowy teatr kamishibai to teatr ilustracji wywodzący się z Japo-

nii. Jego oryginalność polega na przedstawianiu opowieści za pomocą 
kart obrazkowych prezentowanych w magicznej skrzynce (butai), przypo-
minającej wyglądem parawan teatrzyków marionetkowych. Teatr kami-
shibai stanowi ważne narzędzie rozwijania zainteresowań i kompetencji 
czytelniczych małych dzieci. Pozwala na bezpośredni kontakt ze słowem 
mówionym, co przyczynia się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych 
(Niedziela, 2012, s. 52-55). Istotne znaczenie ma również „materializacja” 
opowiadania w postaci obrazów, które odgrywają ogromną rolę w rozwoju 
dziecka, oddziałują bowiem na jego emocje, przyczyniają się do kształto-
wania kompetencji estetycznych, pobudzają wyobraźnię (czynnik bardzo 
ważny w przypadku pracy z dziećmi z ASD). 

W doborze ilustracji do papierowego teatru należy kierować się rów-
nież stopniem dostosowania szczegółowości obrazów do możliwości odbior-
czych czytelnika-słuchacza. „Duża liczba szczegółów skłania czytelnika do 
poszukiwania drogi zrozumienia ilustracji, a wraz z nią tekstu [w odniesie-
niu do papierowego teatru opowiadanych treści – E.M.]” (Gwadera, 2017, 
s. 45). Drobiazgi ilustracyjne nie mogą jednak przytłaczać uczestnika, 
aby nie zatracić głównego celu, jakim jest funkcja terapeutyczna. Jest to 
ważne zwłaszcza wtedy, gdy grupa terapeutyczna podejmuje pod opieką 
prowadzącego próbę samodzielnego przedstawienia tego typu ilustrowanej 
historii. 

W analizowanej klasie prezentacją papierowego teatrzyku zajmował się 
głównie wychowawca klasy. Celem tej formy czytelnictwa było wzmocnienie 
u uczniów umiejętności społecznych. Kamishibai to rodzaj teatru pozwala-
jący na skuteczne ich usprawnianie. Kategoria opowiadania historii, bazu-
jącej na ilustracji, dopuszczała dowolność jej inscenizowania, włącznie 
z aktywizacją uczestników przedstawienia. Ilustracyjna technika umożli-
wiała dokonywanie modyfikacji opowiadania, jego skrócenie bądź rozwi-
nięcie, dostosowanie go do nastroju grupy oraz jej oczekiwań danego dnia.

Zastosowanie w niektórych z książek krótkich zdań ilustrujących 
obrazy przyczyniało się do możliwości włączenia dzieci w proces opowiada-
nia. Uczestnicy mogli wówczas poprzez mimikę obrazować uczucia towarzy-
szące bohaterowi, głośno powtarzać istotne dla historii zdania, wskazujące 
na główne przesłanie lektury i pomagające w jej zrozumieniu, komentować 
przeżycia bohatera z własnego punktu widzenia. Wchodzenie prowadzą-
cego w interakcję słowną z odbiorcami miało niezwykłe znaczenie, ponieważ 
uczniowie w akcie odbioru tekstu przedstawianego w atrakcyjnej formie 
niejako naturalnie i automatycznie wchodzili w relację komunikacyjną oraz 
porozumiewawczą z prowadzącym. Dzięki temu chłopcy w sposób niedy-
rektywny byli przygotowywani do nawiązywania relacji społecznych z naj-
bliższym otoczeniem, przede wszystkim zaś ze środowiskiem rówieśniczym.
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3.3. Czytanie wrażeniowe11

Czytanie wrażeniowe stanowi innowacyjny model czytania utworów 
literackich młodszym odbiorcom. To sposób czytania wykorzystujący w jego 
trakcie elementy ruchu, pantomimy, zabawy, tańca i innych środków 
wyrazu artystycznego, wspomagany przez doznania zmysłowe w postaci 
bezpośredniego doświadczania zapachów, kolorów, gry światła. To model 
wpływający na zmianę percepcji tekstu w stosunku do tradycyjnego stylu 
czytania lektury. Dzięki temu rodzajowi czytelnictwa dziecko słyszy, widzi 
i odczuwa historię, opowiadanie.

Organizując we współpracy z opiekunem świetlicy szkolnej pierwsze 
zajęcia z czytania wrażeniowego, zaproszono do ich przeżywania wszyst-
kich uczniów z pierwszego poziomu edukacyjnego. Współtwórcami tego 
czytelniczego projektu byli bowiem przedstawiciele każdej z klas, w tym 
cały zespół klasowy uczniów ze spektrum autyzmu. Decyzję o zaangażowa-
niu grupy w pełnym składzie podjęto ze względu na wykazywane przez nią 
trudności integracyjne, objawiające się czasem, ze znaczną inklinacją do 
słowa często, płaczem, który stanowił konsekwencję przeżywanego stresu 
sytuacyjnego12. Zarówno dla części grona pedagogicznego, jak i dla uczniów 
była to metoda nowatorska, jednak ze względu na pewnego rodzaju magię 
i efektowność wzbudziła szerokie zainteresowanie.

W celu zbliżenia współpracującej ze sobą grupy uzgodniono, że to 
uczniowie powinni mieć decydujący głos co do formy i treści szkolnej insce-
nizacji. Dzieci wymyśliły głównych bohaterów, nadały im imiona oraz przy-
pisały przeżywane emocje i przygody. Same też wykonały kukiełki. Akt two-
rzenia, czyli kreowanie fabuły, postaci czy scenerii, zaowocował otwarciem 
się chłopców na inne osoby. Okazywali oni spontaniczność podczas prób, 
wypowiadali na głos własne propozycje i pomysły. Wspólnie z „teatralnymi” 
kolegami oraz koleżankami decydowali o istotnych dla całości szczegółach, 
takich jak na przykład wybór najodpowiedniejszych zapachów do zilustro-
wania świątecznego okresu po to, aby wywołać poprzez ich użycie bezpo-
średnie skojarzenia ze Świętami Bożego Narodzenia (zdecydowano o wybo-
rze cynamonu, wanilii oraz olejku migdałowego).

W realizacji czytania wrażeniowego strategiczną funkcję pełni interak-
cja czytającego/czytających z odbiorcami. Wzajemne oddziaływanie nastę-
puje w sposób naturalny zarówno w sferze komunikacyjnej, jak i sferze 
oddziaływań zewnętrznych, polegających na nieuświadomionym usuwaniu 
barier w budowaniu kontaktu fizycznego z grupą, czyli w dotyku. Zaanga-

11 Zagadnienie czytania wrażeniowego zostało omówione między innymi w artykułach: 
(Swędrowska, 2014); (Swędrowska, 2018).

12 Istotną informację może stanowić fakt, że podczas pierwszych miesięcy przebywania 
chłopców w szkole, uczestnictwo w wydarzeniach, skupiających liczbę uczniów większą niż 
dziesięć, stanowiło dla Juliana, Jacka i Kacpra blokadę w ich swobodnym przeżywaniu. Stres 
wywoływał u chłopców spazmatyczny płacz wykluczający ich z udziału w zajęciach.
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żowanie uczniów miało wzmocnić ich umiejętności w obszarze okazywania 
emocji poprzez gesty typowe dla danego stanu emocjonalnego.

3.4. Efekty oddziaływań
Dzięki uczestnictwu w zajęciach czytelniczych o charakterze relaksa-

cyjnym uczniowie dostrzegli pozytywne strony czytania. Dowiedzieli się, że 
może ono stanowić ciekawą formę odpoczynku i to równie skuteczną, jak 
dotychczas stosowane formy technologiczne. Wraz z osiąganiem większej 
dojrzałości szkolnej u uczniów zarejestrowano wzrost zaangażowania we 
współtworzenie lekcji bibliotecznych oraz zajęć literackich.

W przypadku charakteryzowanej grupy badawczej czytanie spełniło rów-
nież funkcję „zastępczego doświadczenia społecznego”, mającego wartość 
rozwojową, przygotowującą i zachęcającą „do poszukiwania podobnych prze-
żyć w autentycznych sytuacjach”, dającą możliwość doświadczenia komfortu 
psychicznego w realiach życia codziennego. Dobra powieść, dobrze zapre-
zentowana daje słuchaczowi szansę na przeżycie wrażenia uczestnictwa 
w czymś prawdziwym, ludzkim (Hornowska i in., 2017, s. 21-22). Zmiany 
w zachowaniu uczniów, reagowaniu na sytuacje trudne pozwalają na stwier-
dzenie skuteczności działań i osiągnięcie celu w tej materii. Warto jednak 
podkreślić, że ten rodzaj doświadczenia będzie możliwy tylko w przypadku, 
gdy terapeuta dokona właściwego wyboru lektury i dostosuje język utworu 
literackiego do umiejętności komunikacyjnych dzieci.

W przypadku czytania relaksacyjnego istotny czynnik stanowiła też dba-
łość o wybór historii z pozytywnym wydźwiękiem, utrzymanych w pogodnej 
atmosferze. Julian, Jacek oraz Kacper poprzez pozytywne emocje zdoby-
wali wiedzę na polu rozpoznawania ekspresji emocjonalnych, uczyli się, 
jak okazywać sympatię kolegom. Czytelnictwo baśni i bajek przyczyniło się 
do: podwyższenia samooceny uczniów, pozytywnego postrzegania samego 
siebie; rozpoznania emocji i radzenia sobie z nimi; włączenia się w system 
aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu; wzbogacenia precyzyjności 
wypowiedzi; akceptacji świata fikcyjnego, dostrzeżenia celowości poznawa-
nia literatury pięknej jako formy wspomagającej zrozumienie osobistych 
emocji, przeżyć. 

Jak wykazała obserwacja oraz wymiana doświadczeń z nauczycie-
lami wykorzystującymi teatrzyk kamishibai w codziennej pracy, metodę tę 
można uznać (co potwierdziły także obserwacje badanej klasy) za sprzyja-
jącą aktywizacji wyobraźni, jak również za doskonałą pomoc w nawiązy-
waniu bezpośredniego kontaktu. Odbiorcy „sami sprawiają, że przedsta-
wienie żyje i bardzo im się to podoba” (Trzpil, 2016). Dowodem na to jest 
fakt, że uczniowie w trakcie zajęć chętniej wchodzili w dialog z prowadzą-
cym spotkanie. Potwierdziła się także sugestia autorki artykułu pt. Kami-
shibai – teatr obrazu, że dzieci szybciej oswajają się z formą „przemawia-
nia”, wypowiedzi publicznej (Trzpil, 2016). Podstawowe efekty, wynikające 
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z uczestnictwa w zajęciach bazujących na teatrzyku kamishibai, to: naby-
wanie umiejętności wchodzenia w relacje z innymi oraz nabywanie zro-
zumienia w zakresie komunikacji niewerbalnej; „oswajanie” uczestników 
z systemem motywacyjnym – budowanie w uczniach zdolności motywacji 
samego siebie i innych; tworzenie pozytywnego nastroju w grupie.

W okresie dość długich przygotowań czytania wrażeniowego u uczniów 
z ASD ani razu nie wystąpił wybuch płaczu. Ogromne zaabsorbowanie spek-
taklem wywołało u Juliana, Jacka i Kacpra reakcję naturalnego poszukiwa-
nia kontaktu z innymi dziećmi. Uczucie radości natomiast przyczyniało się 
do otwartości na proponowane przez grupę zabawy, dzięki czemu obowią-
zek przygotowania większego wydarzenia (bo takim w efekcie się okazało) 
przerodził się w przyjemność. Rolą opiekunów było dyskretne koordyno-
wanie różnorodnych działań, zadbanie o utrzymanie pozytywnej atmosfery 
w gronie uczniów, zaplanowanie przemyślanej aranżacji przestrzeni, wpro-
wadzenie widzów w świat opowiadania poprzez „czytelniczą” rymowankę13, 
właściwe usadowienie widowni, w kilku półokręgach, w celu umożliwienia 
dzieciom podążania za czytaną treścią, „»smakowania« jej uroków” (Twar-
dowska, 2014, k. 5). Na skutek uczestnictwa w przygotowaniach czytania 
wrażeniowego zostały wywołane następujące efekty: integracja ze szkolną 
grupą rówieśniczą; nawiązanie bliższych relacji koleżeńskich; ośmielenie; 
rozwój kreatywności; wzmocnienie zdolności i umiejętności teatralnych; 
zbudowanie poczucia własnej wartości dzięki umożliwieniu prezenta-
cji zdolności plastycznych jako atutu niezbędnego w tworzeniu scenerii; 
wzmocnienie pewności siebie w odniesieniu do gry scenicznej, wystąpień 
przed szerszą publicznością.

Wnioski

Analiza przeprowadzonych zajęć biblioterapeutycznych wykazała, że 
biblioterapia stanowi efektywną metodę wsparcia działań edukacyjnych, 
wychowawczych oraz terapeutycznych przede wszystkim nauczyciela-
-wychowawcy, a następnie nauczycieli-terapeutów realizujących program 
zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia czytelnicze wspomagają bowiem edukację 
polonistyczną, między innymi poprzez systematyczne wzbogacanie zasobu 
słownictwa oraz umiejętności tworzenia logicznych, opartych na pełnych 
konstrukcjach zdań. 

Dzięki uczestnictwu w różnorodnych typach zajęć biblioterapeutycz-
nych uczniowie mieli możliwość budowania poczucia własnej wartości, 
wyposażania się w mechanizmy obronne i adaptacyjne, odzwierciedlające 
się – w najbardziej podstawowej fazie – w nabywaniu pewności siebie, nie-
zbędnej do komunikacji w grupie, a polegającej na czynnym uczestnictwie 

13 Przykłady wyliczanek-rymowanek podaje: (Swędrowska, 2014, s. 105).
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w niej poprzez udzielanie między innymi głośnych wypowiedzi, włączanie 
się w system porozumiewania się grupy rówieśniczej. W wieku młodszym 
szczególne znaczenie odgrywają w tej kwestii bajki terapeutyczne.

Możliwość współtworzenia przedmiotu zajęć, czyli tekstu o charak-
terze literackim (wpływanie na liczbę i rodzaj występujących w utworze 
bohaterów, sugerowanie ich cech osobowościowych, oddziaływanie na ich 
losy itp.), przyczyniła się u badanych dzieci do wzbudzania zainteresowa-
nia historiami fikcyjnymi. Identyfikacja z bohaterami oraz ich przygodami 
pomogła w zaistnieniu postawy wyzwolenia się – czasami w minimalnym 
stopniu lecz i ta rzadkość ma znaczenie – ze schematów, pozwalając dziecku 
na wejście w sferę zabaw w udawanie.

Aktywne czytelnictwo w takich odmianach, jak czytanie wrażeniowe 
czy drama sprawiło, że dziecko, biorące czynny udział w „opowiadaniu” 
bądź „przedstawianiu” opowieści różnych bohaterów, otwierało się na rela-
cję z innymi uczestnikami zajęć. Przełamywanie barier komunikacyjnych 
i proces integracji grupy odbywał się niejako automatycznie za pomocą 
często nieuświadomionych przez dziecko bezpośrednich kontaktów z pozo-
stałymi członkami grupy, kontaktów wynikających z zaangażowania w peł-
nione na zajęciach role i wykonywane zadania. Aktywne uczestnictwo 
dostarczało także bodźców uwalniających sferę emocji.

Opowiadania biblioterapeutyczne, opracowywane dla wybranej grupy 
i pod jej kątem, jak w przypadku realizowanego w ramach cyklu czytania 
wrażeniowego, pozwoliły na pomoc wiodącemu pedagogowi w niwelowa-
niu deficytów typowych dla danego dziecka. Dzięki kompetencjom wycho-
wawcy i jego doświadczeniu, biblioterapeuta mógł zastosować skuteczne 
formy indywidualizacji zajęć, skierowanych do różnych uczestników. Nie 
do przecenienia jest więc trzyletnia w tym wypadku współpraca z wycho-
wawcą klasy.

Stałość poszczególnych zajęć podczas realizacji cyklów czytelniczych 
wpłynęła na zrozumienie przez dzieci obowiązujących reguł normatywnych, 
zgodę na konieczność dostosowania się do nich. Regularność przystosowy-
wała zarazem do kształtowania zdolności wnioskowania i akceptacji zmien-
ności tych reguł, przy uświadomieniu, że ich twórcami są ludzie, mający 
bezpośredni wpływ na ich strukturę. 

Uogólniając, można stwierdzić, że zajęcia biblioterapeutyczne jako 
rodzaj zajęć pozalekcyjnych pozwalają na opracowanie programu, w któ-
rym zostaną zaplanowane działania opierające się na czynnościach bądź 
kategoriach tematycznych będących atutami uczestników grupy. Odmien-
ność zainteresowań, różnorodność jednostkowych, nierzadko specyficz-
nych, umiejętności wyzwala w dzieciach otwartość na poznawanie nowych 
domen i przestrzeni. Czynnikiem sprzyjającym temu aktowi jest systema-
tyczność w realizacji zajęć, pozwalająca na stopniowe budowanie wzajem-
nej zażyłości.
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Niewątpliwie istotnym, również dla późniejszej jakości życia, czynni-
kiem jest fakt, że przy pomocy biblioterapii dziecko ma możliwość odkrycia 
przyjemności wynikającej z zabawy, relaksu i odpoczynku, odnajdywania 
sensu ich uczenia się oraz zastosowania w życiu powszednim. Podejmo-
wane działania są tym skuteczniejsze, im bliższy jest kontakt prowadzącego 
z uczniami. Metodę biblioterapii z pewnością można zaliczyć do działań 
z kategorii dobrych praktyk, jako metodę wartą systematycznego zasto-
sowania w szkole i zasługującą na popularyzację po to, by niezmiennie 
odkrywać przyjemność czytania. Czytelnictwo postrzegane częściej przez 
pryzmat odprężenia niż obowiązku wyzwala w uczestnikach naturalne siły 
do poznawania tego, co nowe, nieznane.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że biblioterapia jako propozycja 
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzbogaca nie 
tylko uczniów, będących uczestnikami zajęć, lecz też prowadzącego zaję-
cia, który dzięki zastosowaniu różnorodnych działań uczy się twórczego 
odbioru rzeczywistości oczami dziecka. W przypadku dziecka autystycz-
nego – widzenia odmiennego, opartego na fundamencie często specyficz-
nych zainteresowań.
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Bibliotherapy as a method of working with children with autism spectrum disorders

Abstract

This article is devoted to bibliotherapy as a method supporting the development of 
communication and social skills in students with autism spectrum disorders. The article 
consists of two parts. The first part provides a theoretical introduction where the key terms 
such as autism, art therapy, bibliotherapy are defined. The second part – empirical – provides 
a discussion of a bibliotherapeutic work based on the individual case analysis of the chosen 
group of young learners with ASD in primary school in special education. The discussion 
incorporates the methodological guidelines for conducting analysis as well as practical 
measures in the form of relaxing reading classes, kamishibai theatre, sensory reading, what 
allowed to formulate basic research conclusions.
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Biblioterapia jako metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Streszczenie

Artykuł został poświęcony biblioterapii jako metodzie wspierającej rozwój umiejętności 
komunikacyjnych i społecznych u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Całość 
składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano 
podstawowe dla treści artykułu pojęcia, jak: autyzm, arteterapia, biblioterapia. Druga 
część – empiryczna – stanowi omówienie pracy biblioterapeutycznej na przykładzie analizy 
indywidualnego przypadku wybranej grupy uczniów z ASD w klasach wczesnoszkolnych 
szkolnictwa specjalnego. W rozważaniach uwzględniono metodologiczne wytyczne realizacji 
analizy oraz praktyczne działania w postaci zajęć czytelniczych o charakterze relaksacyjnym, 
teatrzyku kamishibai, czytania wrażeniowego, które pozwoliły na sformułowanie podstawowych 
wniosków badawczych.

Słowa kluczowe: arteterapia, biblioterapia, zaburzenia ze spektrum autyzmu, edukacja 
wczesnoszkolna 


