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Wczoraj babcia kupiła mi nowe kalosze z żabkami. 
Bardzo chciałam je wypróbować. Na szczęście całą noc 
padało, więc pogoda była idealna.

 Tuż przed naszym blokiem pojawiła się przepiękna 
kałuża i możecie mi nie wierzyć, ale prawie słyszałam, 
jak woła do mnie: „Wskakuj! Będzie fajnie!”. Nie mogłam 
przecież jej nie posłuchać. Plusk! I woda rozprysnęła się 
na wszystkie strony. Było naprawdę wspaniale. Żaby na 
kaloszach też wyglądały na zadowolone. Tylko mamie 
się to nie spodobało. Może dlatego, że błotniste kropeczki 
ozdabiały teraz jej jasne spodnie. Ja też byłam cała w bło-
cie. Jedną kropelkę miałam nawet na nosie. Musiałyśmy 



 -  4  - -  4  -

wrócić do domu, przebrać się i umyć, a kiedy skończy-
łyśmy, mama zerknęła na zegarek i złapała się za głowę. 
Była już prawie ósma, a ja nie chciałam się spóźnić, bo cały 
tydzień byłam chora i strasznie stęskniłam się za Klaudią, 
moją najlepszą koleżanką, więc kiedy wyszłyśmy wresz-
cie z domu, z żalem omijałam większe kałuże. Ale miałam 
nadzieję, że po drugim śniadaniu pani Marzenka zabierze 
nas na spacer i wtedy moje kaloszowe żaby będą miały 
okazję, żeby sobie popływać.
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- Helenko, a Poldek zostaje? – zapytała mama, kiedy 
szybko rozebrałam się w szatni i ruszyłam w stronę naszej 
sali.

Ale ze mnie gapa! Zapomniałabym Poldka, mojego 
ukochanego pluszowego hipopotama. Dzisiaj jest prze-
cież poniedziałek, czyli dzień, kiedy możemy przynosić 
do przedszkola swoje zabawki. Poprzednim razem wzię-
łam z domu lalkę i zestaw gumek do czesania, ale obie-
całam Klaudii, że dzisiaj pokaże jej Poldka. Dostałam go 
w prezencie, kiedy byłam malutka. 

Hipcio ma na brzuszku taki specjalny przycisk. Kie-
dy się go naciśnie, Poldek zaczyna cichutko szumieć. Ten 
dźwięk podobno uspokaja małe dzieci, ale przyznam się 
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wam, że chociaż mam już pięć lat, więc wcale nie jestem 
mała, też lubię go słuchać, kiedy długo nie mogę zasnąć.

   

Gdy weszłam do sali, dzieci właśnie zaczynały jeść 
śniadanie. Położyłam hipopotama na półce, szybko zaję-
łam swoje miejsce obok Klaudii, wyciągnęłam rękę po ka-
napkę z żółtym serem, kiedy nagle zauważyłam, że mamy 
dzisiaj gościa. W kącie sali, oparty o parapet, stał wysoki, 
chudy pan w koszuli w kratkę. Co on tutaj robi? I kto to 
może być?

Kończyłam właśnie jeść drugą kanapkę, kiedy Tymek, 
który siedzi naprzeciwko mnie wstał od stolika i zaczął 
chodzić po sali.

„Czekamy przy stole, aż wszyscy skończą jeść” to jed-
na z zasad naszego regulaminu. Bo w naszej sali wisi re-
gulamin. Sami go zresztą zrobiliśmy w tamtym tygodniu. 
Na dużym arkuszu papieru przyklejaliśmy kolorowe ob-
razki, które pomagają nam zapamiętać, jak należy zacho-
wywać się w przedszkolu. Nie biegamy po sali, przed je-
dzeniem myjemy ręce, sprzątamy po skończonej zabawie, 
pomagamy innym… 
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Dużo jest tych zasad i nie zawsze udaje nam się wszyst-
kich przestrzegać, ale bardzo się staramy. Tylko Tymon 
zachowuje się, jakby regulaminu wcale nie było.

Nasz gość podszedł do Tymka, pokazał mu jakąś kar-
teczkę i powiedział spokojnym głosem:

- Tymek, usiądź.
A Tymon, o dziwo, wrócił z powrotem na swoje miej-

sce, jakby pan wypowiedział jakieś magiczne zaklęcie.

Może ten pan jest zaczarowany? Bo jak ostatnio pani 
Marzenka kilka razy prosiła Tymka, żeby usiadł, to wcale 
jej nie słuchał. A jak wreszcie wrócił do stolika, to po chwi-
li znowu wstawał. A może to tata Tymona? Ale dlaczego 
chłopiec przyszedł do przedszkola z tatą? Zresztą to chyba 
nie jest jego tata, bo w piątek widziałam jak rodzice Tymka 
odbierali go z przedszkola. Tamten pan miał brodę i oku-
lary, a ten wcale nie jest do niego podobny. Więc jeśli to 
nie tata, to kto? Pewnie wiedziałabym, gdybym przyszła 
wcześniej. Dlaczego musiałam spóźnić się akurat dzisiaj?

- Kto to? – wyszeptałam do Klaudii, wskazując wyso-
kiego pana.
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– To pan Łukasz. Przychodzi do nas codziennie. Pani 
Marzenka mówiła, że…

Ale nie dowiedziałam się, co powiedziała pani Ma-
rzenka, bo właśnie podeszła do nas, przykładając palec do 
ust. No tak, „Jesteśmy cicho w czasie jedzenia” to kolejna 
zasada naszego regulaminu. 

Zapytałabym Tymka, kim jest ten pan i po co tu przy-
szedł, ale on raczej nie odpowie mi na to pytanie. Bo Tymek 
z nikim nie rozmawia. Dołączył do naszej grupy zaraz po 
wakacjach, i chociaż minęło już trochę czasu, Tymek tylko 
czasem powtarza po kimś jakieś słowo.

 Każdego dnia rano przychodzi do przedszkola jako 
trzeci, zaraz po Filipie i po mnie, codziennie siada na dy-
wanie w tym samym miejscu, wysypuje z pudełka wszyst-
kie samochody i układa je w rzędzie. Wygląda jakby robił 
dla nich taki ogromny parking. A kiedy ktoś weźmie któ-
ryś z samochodów, Tymek zaczyna krzyczeć i wyobraźcie 
sobie, że krzyczy głośniej niż Kuba, mój brat, a musicie 
wiedzieć, że dopóki nie znałam Tymka, przyznałabym 
Kubusiowi w konkursie na najgłośniejszy krzyk.
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- Może zbudujemy autostradę dla twoich samocho-
dów? – zapytałam Tymona któregoś dnia, ale on nawet na 
mnie nie spojrzał.

Zrobiło mi się smutno, bo pomyślałam, że mnie nie 
lubi, a przecież chciałam być miła, ale Tymek nie chce się 
bawić nie tylko ze mną,  z innymi dziećmi też. Czasami 
wydaje mi się, że on wcale nas nie zauważa.
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Po śniadaniu mieliśmy chwilę czasu na zabawę. Klau-
dia położyła na podłodze zestaw koralików do robienia 
bransoletek, który przyniosła z domu, a ja zaczęłam roz-
glądać się za moim Poldkiem. Przysięgłabym, że kiedy 
weszłam do sali, położyłam go na półce przy drzwiach, 
ale teraz go tam nie było. Sprawdziłam półkę dokładnie, 
zajrzałam do skrzyni z pluszakami, zerknęłam też do kloc-
ków. Szukałam nawet pod stolikami. Nigdzie ani śladu. 
Mój Poldek zniknął!

- Helenka, chodź! – Niecierpliwiła się Klaudia.
Powiedziałam, że nie mogę nigdzie znaleźć moje-

go hipcia, a ona obiecała, że najpierw zrobimy po jednej 
bransoletce, a później pomoże mi go poszukać. Kolorowe 
koraliki wyglądały tak zachęcająco, że zgodziłam się na 
propozycję i już po chwili zabrałyśmy się za nawlekanie.

 Różowe kwiatki, niebieskie motylki i fioletowe ku-
leczki przy pomocy naszych palców wskakiwały na sznu-
reczki jeden po drugim. Tylko ze zrobieniem supełków na 
końcu miałyśmy problem, ale pani Marzenka chętnie nam 
pomogła i powiedziała, że jeszcze nie widziała takich ele-
ganckich bransoletek. Miała rację, wyszły nam naprawdę 
piękne.
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Bawiłyśmy się tak dobrze, że zupełnie zapomniałam 
o zagubionym Poldku. I o naszym tajemniczym gościu. 
Przypomniało mi się dopiero, kiedy przechodząc koło na-
miotu stojącego w rogu naszej sali, usłyszałam znajomy 
cichy szum. Zajrzałam do środka. W namiocie siedział Ty-
mek, a obok niego kucał pan w koszuli w kratkę.

- To twoja zabawka? – zapytał.
- Tak, to Poldek – powiedziałam.
- Tymek nie lubi niektórych dźwięków, zwłaszcza 

tych głośnych, ale ten chyba mu się spodobał – pan spoj-
rzał na Tymona, który trzymał przy uchu mojego Poldka, 
słuchając jak szumi.

Tymek chyba naprawdę nie lubi głośnych dźwięków, 
bo kiedy kilka dni temu za oknem przejechała karetka 
pogotowia na sygnale, zasłonił uszy rękami i schował się 
w kącie sali. 
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- Czy pan jest studentem? – zapytałam, bo nagle przy-
szło mi do głowy, że może ten pan uczy się pracować 
z dziećmi, tak jak pani Karolina, która miała z nami zajęcia 
w tamtym roku.

– Nie, jestem asystentem Tymka – odpowiedział pan 
Łukasz. – Będę codziennie przychodził do was na zajęcia, 
żeby trochę pomóc Tymonowi w przedszkolu.

- O, super, a ja też mogę mieć takiego swojego asy-
stenta? W tamtym tygodniu nie wiedziałam jak zrobić za-
danie, które dała nam pani Marzenka, a w piątek, kiedy 
wróciliśmy ze spaceru, na sznurówce zrobił mi się supełek 
i nie mogłam zdjąć buta. Przydałby mi się ktoś do pomocy.

- Jeśli ty potrzebujesz pomocy w przedszkolu, możesz 
poprosić o to panią Marzenkę. Ona wytłumaczy ci jak 
rozwiązać zadanie albo pomoże rozsznurować but i dalej 
świetnie poradzisz sobie sama. Ale niektóre dzieci potrze-
bują więcej pomocy niż inne. Na przykład przed wakacja-
mi towarzyszyłem w czasie lekcji chłopcu, który nie mógł 
chodzić i jeździł na wózku inwalidzkim. Pomagałem mu 
poruszać się po szkole, korzystać z toalety i opiekowałem 
się nim na szkolnych wycieczkach.

- No tak, ale przecież Tymek może chodzić, więc po co 
mu asystent? – zapytałam.
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- Pewnie zauważyłaś, że Tymon zachowuje się czasa-
mi inaczej niż inne dzieci. 

Pokiwałam głową i spojrzałam na Tymona. Wcale nie 
zwracał na nas uwagi. Wciąż siedział z Poldkiem przy 
uchu, a kiedy tylko hipcio przestawał szumieć, chłopiec 
znów naciskał guzik na brzuszku.
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- Tymek wśród ludzi czasem czuje się trochę zagubio-
ny, jakby był na wycieczce w jakimś nowym miejscu– za-
czął pan Łukasz, ale po chwili mu przerwałam.

- Kiedy jedziemy samochodem i mój tata nie wie, któ-
rą drogą ma jechać, włącza GPS w komórce i on mówi, 
czy trzeba skręcić w prawo, czy w lewo, a może jechać  
prosto – powiedziałam. - Jak w sierpniu wybraliśmy się na 
wycieczkę nad jezioro, a tacie rozładował się telefon, błą-
dziliśmy aż trzy razy, zanim jakaś pani powiedziała nam, 
gdzie mamy jechać dalej.
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Pan Łukasz uśmiechnął się i powiedział:
- No właśnie. Tymek też czasem potrzebuje takiej in-

strukcji. Kiedy będzie wiedział, co będziemy robić póź-
niej, albo przypomni mu się jak należy się zachowywać, 
czuje się bezpieczniej. Na razie ja będę dla Tymona takim 
GPSem. Ale pomyśl – mówił dalej pan Łukasz – Co sta-
nie się, kiedy przejdziesz jakąś nieznaną drogą kilka razy? 
Nauczysz się w końcu, w którym miejscu trzeba skręcić 
w prawo, a w którym w lewo i nie potrzebujesz już mapy, 
prawda?

Znowu kiwnęłam głową.
- Tymek też kiedyś się nauczy i nie będzie już potrze-

bował mojej pomocy. Takiego asystenta jak ja, nazywa się 
też czasami terapeutą–cieniem… – zaczął pan Łukasz, ale 
nie zdążyłam dowiedzieć się dlaczego, bo w tym momen-
cie pani Marzenka powiedziała, że już czas sprzątać za-
bawki, a z kuchni zapachniało moją ulubioną zupą ogór-
kową.

Przez cały dzień uważnie obserwowałam pana Łuka-
sza.  I wiecie, co mi przyszło do głowy? 
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Że faktycznie pan Łukasz był dla Tymka jak cień. Cały 
czas trzymał się blisko niego, pomagał tylko wtedy, kiedy 
Tymon tego potrzebował. Na przykład pokazywał Tym-
kowi na takich specjalnych obrazkach, co będziemy ro-
bić dalej. Kiedy Tymon wstawał od stolika, pan Łukasz 
podchodził  i prosił, żeby wrócił na swoje miejsce. Kiedy 
Tymek nie zrozumiał, że trzeba pokolorować tylko owo-
ce, a nie wszystkie obrazki na karcie pracy, pan Łukasz 
spokojnie mu to wytłumaczył jeszcze raz. A kiedy Ka-
mil spadł z krzesełka i bardzo głośno płakał, pan Łukasz 
wyszedł z Tymkiem na chwilkę z sali, bo nie wiem, czy 
pamiętacie, ale Tymon nie lubi głośnych dźwięków. Od 
kiedy jest u nas pan Łukasz, pani Marzenka nie musi tak 
często zwracać Tymkowi uwagi, a Tymek też nie siedzi 
już ciągle w kącie. 



ŚWIAT
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Po południu całą grupą wyszliśmy na dwór. Chociaż 
deszcz przestał już padać, na naszym przedszkolnym pla-
cu zabaw wciąż było mnóstwo wspaniałych kałuż. Ale była 
zabawa! Razem z Klaudią, Marcelem i Frankiem wymyśli-
liśmy grę w błotnego skoczka. Jesteście ciekawi, na czym 
polega ta zabawa? Można poruszać się tylko po kałużach, 
a ten, komu nie uda się wskoczyć do kałuży i dotknie zie-
mi, odpada. Na początku bawiliśmy się tylko we czwórkę, 
ale śmialiśmy się tak głośno, że po chwili dołączyła do nas 
chyba połowa grupy. Nagle – plusk! To pan Łukasz wsko-
czył do kałuży, a za nim (plusk!) Tymek. Wszyscy weso-
ło chlapali dookoła i chyba nikt nie zauważył przybycia 
dwóch nowych błotnych skoczków, ale ja zauważyłam, 
bo przecież Tymek nigdy wcześniej nie chciał się z nami 
bawić. I chociaż do tej pory nie widziałam jeszcze, żeby 
Tymon się uśmiechał, teraz z radości machał przed sobą 
rękami i byłam pewna, że podoba mu się ta zabawa. 

– Pasuje do was ta gra. – Uśmiechnęła się pani Ma-
rzenka.

Miała rację! Nasza grupa nazywa się Żabki.
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Kolejna historia za nami i zapewne kolejne pytania, wątpliwości i roz-
ważania. W tej części poruszony został problem dodatkowego wspoma-
gania dzieci w szkole przez asystenta dziecka niepełnosprawnego. Taki 
asystent nazywany jest również przez specjalistów terapeutą-cieniem.

Wytyczne dotyczące zatrudnienia nauczycieli wspomagających, asy-
stentów i pomocy nauczyciela reguluje Rozporządzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, terapeuta-cień musi 
posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, a jego zatrudnie-
nie nie wymaga już zgody organu prowadzącego.

Z pomocy asystenta w szkole czy przedszkolu mogą skorzystać dzieci, 
które w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieć zapis, 
że realizacja obowiązku szkolnego może odbywać się w placówce ogól-
nodostępnej z pomocą nauczyciela wspomagającego. Jednak nie każ-
da niepełnosprawność uprawnia do skorzystania z pomocy asystenta 
– zgodnie z rozporządzeniem o taką pomoc mogą wnioskować rodzicie 
dzieci z autyzmem (w tym Zespołem Aspergera) oraz z niepełnospraw-
nością sprzężoną.

Zgodnie z ideą terapeuta-cień ma być niejako adwokatem dziec-
ka, które ze względu na swoje zaburzenia ma trudności w nawiązaniu 
kontaktów, relacji, komunikowania swoich potrzeb i myśli, ale również 
z uczeniem się w sytuacji grupowej i poprawnym zachowaniem w różne-
go rodzaju sytuacjach szkolnych. A zatem jego rolą nie jest wyręczanie 
dziecka, lecz raczej towarzyszenie i wspieranie w realizacji zadań. Rolą 
asystenta dziecka niepełnosprawnego nie jest także współprowadzenie 
lekcji z nauczycielem prowadzącym grupę przedszkolną lub klasę szkol-
ną. Jakie zatem mogą być zadania asystenta dziecka? Jednym z nich jest 
na pewno wdrażanie dziecka w pracę w określonej strukturze, którą 
charakteryzują się placówki szkolne. Nawet dla dziecka zdrowego opa-
nowanie i wdrożenie panujących w szkole norm i zasad bywa trudne, 
a dla dziecka z autyzmem czy niepełnosprawnością są one często wręcz 
niezrozumiałe. Kolejnym zadaniem asystenta jest pomoc nauczycielowi 
w razie występowania u dziecka zachowań zakłócających. I tu w bajce 

Kilka słów do rodziców i nauczycieli
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nasz asystent świetnie realizuje to zadanie, zabierając Tymka na bok i na 
spokojnie wyjaśniając sytuację. Tym sposobem szybko redukuje stres 
dziecka, a jednocześnie odwraca uwagę grupy przedszkolnej, nie powo-
dując skupienia dzieci na zachowaniu chłopca. 

Do zadań asystenta należy również rozwijanie samodzielności dziec-
ka, z którym pracuje. W opracowaniach specjalistów zakłada się 4 – fa-
zowość pracy asystenta, z której wynika, że w pierwszym etapie pracy 
z dzieckiem asystent powinien zostawić dziecku 20% samodzielności, 
w fazie 2 – 50%, w fazie 3 – 75%, zaś w fazie ostatniej 90% samodziel-
ności. A zatem widoczna jest tu zasada, że terapeuta-cień powinien być 
z dzieckiem tak długo, jak dziecko tego potrzebuje i tak krótko, jak to jest 
możliwe, a zgodnie z czterofazowością obecność asystenta winna być 
stopniowo wycofywana. 

Do innych zadań asystenta należy również: odpowiednie dostosowa-
nie otoczenia do potrzeb dziecka, inicjowanie i podtrzymywanie kontak-
tów rówieśniczych, pomoc podczas realizowania poszczególnych zadań 
edukacyjnych, w tym tłumaczenie poleceń, pomoc innym osobom pra-
cującym w placówce w  dotarciu do dziecka i skomunikowaniu się z nim. 

Kolejną ważną kwestią w pracy terapeuty-cienia jest jego współpra-
ca z nauczycielem prowadzącym grupę. Najważniejszymi zagadnieniami 
w tej kwestii byłoby omówienie roli terapeuty i zakresu jego obowiązków, 
dopasowanie się przez terapeutę do stylu pracy nauczyciela, zapozna-
nie nauczycieli z mocnymi i słabymi stronami niepełnosprawnego ucznia, 
przedstawienie nauczycielom metod komunikowania się z dzieckiem, 
szczególnie w przypadkach, gdy dziecko używa alternatywnych metod 
komunikacji, wyjaśnienie nauczycielom okoliczności związanych z trud-
nymi zachowaniami dziecka zaburzonego oraz opracowanie wspólnych 
metod w radzeniu sobie z nimi.

I najważniejsze na koniec. Pamiętajmy, że celem perspektywicz-
nym asystenta dziecka niepełnosprawnego jest jego wycofanie się 
ze środowiska szkolnego czy przedszkolnego dziecka, a zatem to 
nadal nauczyciel prowadzący grupę czy klasę ma być osobą znaczą-
cą w kontaktach z dzieckiem, to on winien ustalać panujące w kla-
sie/grupie zasady, asystent powinien zaś dążyć do tego, aby dziec-
ko reagowało na polecanie pochodzące od nauczyciela i traktowało 
go jako osobę, do której należy się zwracać ze swoimi potrzebami 
i komunikatami. 

 
Opracowała: Agnieszka Fryt



Helenka przychodzi do przedszkola po tygodniu nieobecności 
i zauważa w sali nowego gościa. Kim jest tajemniczy pan w koszuli 
w kratkę? Co robi w przedszkolnej sali? I czy naprawdę zaczaro-
wał Tymka?

„Cień” to bajka psychoedukacyjna, która przybliża dzieciom 
zadania asystenta dziecka niepełnosprawnego, pomaga poznać 
i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców i na-
uczycieli w rozmowach na temat chorób, zaburzeń i niepełno-
sprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkol-
nym.
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