AUTIZMUSRÓL SZÓLÓ KÖNYVEK
GYEREKEKNEK
Tematikus könyvajánlónk ezúttal olyan regényeket, ismeretterjesztő és
mesekönyveket tartalmaz, amelyek kiemelten foglalkoznak az autizmussal, azon
belül pl. az Asperger-szindrómával. A szerzők kellő részletességgel, ám a
legkisebbek számára is érthetően írnak az autizmusról és az autista
gyermekekről. A kötetek megtalálhatók a Gyermekvilágban.

Bendl Vera: Mihályi Csongor és az
időgyurma
Bendl Vera regényében egy Aspergerszindrómás kisfiú, Csongor és barátai nem
mindennapi kalandjairól olvashatunk. A kötet
különlegessége, hogy a főszereplő a saját
szemszögéből meséli el, hogy milyen
autistaként élni, és hogyan látja a körülötte
lévő világot. Megtudhatjuk, hogy mit érez és
mit gondol magáról és a többi gyermekről.
Ez a történet mások és önmagunk
elfogadásra biztat, valamint mesébe ágyazva
hangsúlyozza, hogy egyáltalán nem baj, ha
valaki egy kicsit különbözik a többiektől.
Evans, Kirsti: Apa más
Sokan vannak, akiknek a családi vagy
ismeretségi körében él autista vagy Aspergerszindrómás felnőtt. Nekik ajánljuk ezt az
ismeretterjesztő könyvet, amelyből
megtudhatják, hogy pontosan mi is az
Asperger-szindróma, illetve milyen
tulajdonságok és viselkedés jellemzi ezeket
az embereket. A részletes magyarázatok
segítenek abban, hogy jobban megismerjük
személyiségüket, türelemre és toleranciára
biztatnak.

Dr. Madarassy-Szűcs Anna: Az esernyő
csapat kalandjai

A történet főszereplője öt olyan iskolás, akik
mind különböznek valamiben társaiktól,
emiatt sokszor nehézségbe ütköznek, vagy
épp bántják őket. Egy napon
összebarátkoznak egymással, és saját klubot
alapítanak. Ám a bonyodalmak csak most
kezdődnek igazán… A képregény főszereplői
mind speciális tulajdonságokkal
rendelkeznek, és csak arra vágynak, hogy
elfogadják őket olyannak, amilyenek. A
könyv segíthet a hasonló problémákkal
küzdő gyermekeknek jobban megismerni
önmagukat és másságukat. Ezen kívül
hasznos olvasmány lehet mindazok számára,
akik szeretnék egy kicsit jobban megérteni
nem átlagos társaik viselkedését.

Dr. Stefanik Krisztina: Csillagbusz
Dr. Stefanik Krisztina könyve olyan
óvodásoknak és kisiskolásoknak szól,
akiknek a közvetlen környezetében autista
kisgyermek van. A szerző a mese nyelvén,
egyszerűen, de mégis érthetően magyarázza
el az autizmus spektrumzavar fő
jellegzetességeit, valamint azt, hogy milyen
módon lehet segíteni, hogy ezek a gyermekek
is beilleszkedjenek egy adott intézménybe. A
kötetet Bartos Erika rajzai díszítik.

Z. Kiss Adrienn: Különleges testvérek
Beni bátyja nem átlagos gyermek, hiszen
autista. Vajon milyen lehet az élet egy
különleges testvérrel? Hogyan telnek a
hétköznapjaik? Beni részletesen elmeséli,
hogy miben más az ő testvére, és miket
szoktak együtt csinálni. Az óvodás kisfiú
saját érzéseit és gondolatait közli, miközben
egy fontos témára – az autizmusra – hívja fel
a figyelmet.

