
TWÓRCZE METODY PRACY  

 

Z UCZNIAMI  

 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 



Podstawowe zasady  

i założenia edukacji osób niepełnosprawnych. 
 Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie polega na integralnej realizacji 

funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem 
specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez 
współczesną pedagogikę. 

 

Praca z osobami niepełnosprawnymi powinna opierać się na : 

 

 nawiązaniu pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem jest 
podstawowym warunkiem efektywnej pracy, 

 każdy uczeń posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo i rytm rozwoju, 

 wczesne podjęcie oddziaływań rewalidacyjnych daje szansę na optymalizację 
rozwoju ucznia, 

 rozwój umysłowy i dojrzałość społeczna ucznia może ulegać poprawie w wyniku 
oddziaływań uwzględniających czynniki indywidualne i społeczne, 

 nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast 
brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu, 

 w edukacji wskazane jest nawiązanie współpracy z rodziną ucznia, włączanie  
jej w tworzenie planu pracy z uczniem, a także w miarę możliwości w realizowanie 
pewnych części planu w domu, wskazany jest także udział  rodziny  
w konsultacjach dotyczących  postępów i trudności ucznia. 



W pracy z uczniem  

nauczyciela obowiązują zasady: 

 zasada   indywidualizacji  - czyli  dostosowanie  zadań  do  potrzeb, możliwości  
i tempa pracy ucznia; 

 

 zasada  poglądowości - tj.  wszechstronne,  polisensoryczne  poznawanie 
otaczającej rzeczywistości; 

 

 zasada  stopniowania  trudności - dzięki  której  dziecko  wzmacnia  wiarę w  swoje  
możliwości, mobilizuje  się   do  przezwyciężania  niepowodzeń, osiąga sukces 
sprzyjający własnemu rozwojowi i doskonaleniu; 

 

 zasada  systematyczności,  to  znaczy  pracy  zgodnie  z  racjonalnym  planem  
i systematyczne postępowanie zgodnie z nim; 

 

 zasada   trwałości  wiedzy,  czyli  wielokrotnego  powtarzania  nabytej   wiedzy  
i umiejętności; 

 

 zasada  współpracy  z  rodziną,  która     powinna  aktywnie  uczestniczyć  
w procesie rewalidacji własnego dziecka. 



Zasady jakimi powinien się kierować nauczyciel 

pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi 

intelektualnie: 
 Zasada dominacji wychowania w nauce szkolnej 

 Z tej zasady wynikają pewne zadania dla nauczyciela: 
- starannie opracowany i przemyślany plan pracy zarówno dydaktycznej, jak  
i wychowawczej, 
- zwrócenie szczególnej uwagi na te momenty  w życiu danego dziecka, które mają wpływ  
na kształtowanie postaw społecznych, 
- dostosowanie treści kształcenia do typu  fizycznego i psychicznego danego dziecka: 

 dziecko agresywne - prawidłowe  wzorce moralne i społeczne, 
dziecko wycofujące się - stosowanie różnorodnych pomocy naukowych w celu aktywizacji 
oraz zróżnicowanie form i metod pracy, 

 dziecko nadpobudliwe - zajęcia  wyciszające, konsekwencja w działaniach pedagogicznych. 
 

 Zasada życzliwej pomocy, w której pomagamy przezwyciężyć dziecku niewiarę we własne 
siły i możliwości oraz w przezwyciężeniu lęku przed kompromitacją i niewłaściwą oceną,  
a także pokonaniu trudów w procesie uczenia się, przez to w uzyskaniu dobrego 
samopoczucia i pewności siebie. 
 

 Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy - dobre nastawienie do pracy wzmaga 
motywację, przez co wpływa zasadniczo na wzrost jej efektywności i wydajności. 
 

 Zasada aktywizacji- pobudza uzewnętrznianie się jednostki, stanowi niejako klucz  
do ułatwiania jej nawiązania właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku. 



Praca oligofrenopedagoga oparta jest  

na więziach… 



„Dekalog nauczyciela i wychowawcy  

na podstawie „Małego Księcia” 

Antoine’a de Saint-Exupery 
 Oswoić znaczy stworzyć więzy. 

 „Jeśli mnie oswoisz, będziemy się 
nawzajem potrzebować”. 

 Należy wymagać tego, co można 
otrzymać. 

 Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli 
moje polecenia są rozsądne. 

 Oczy są często ślepe, należy szukać 
sercem. 

 Śmiech jest dla życia, jak studnia na 
pustyni. 

 Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro. 

 Bądź silniejszy, a będziesz miał rację. 

 Kto poniża sam jest niski. 

 Powinieneś sądzić według czynów,  
a nie słów. 

 Znacznie trudniej jest sądzić siebie, niż 
bliźniego. Jeśli potrafisz  siebie dobrze  
osądzić, będziesz naprawdę mądry. 

 



Nauczyciel - wychowawca 

 Nauczyciel – wychowawca musi być nastawiony na szukanie 
nowych pól i metod działania wobec dzieci i młodzieży 
upośledzonej umysłowo. Wychowanie specjalne jest raczej sztuką 
niż nauką. Oznacza to wielką rolę wychowawcy  
w zakresie poznania dziecka i dostosowania metod pracy  
do jego psychiki. 

 

 Naczelną  zasadą,  jaka  powinna  towarzyszyć  każdemu 
nauczycielowi pracującemu z dzieckiem z niepełnosprawnością  
intelektualną jest:  

 serdeczność   

 życzliwość  

 cierpliwość 

 bezwzględna akceptacja całej jego osoby. 

 

„mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” 



CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZYCH METOD  

PRACY PEDAGOGICZNEJ 

 W prawidłowo zorganizowanym procesie 
dydaktycznym rola nauczyciela polega na 
stwarzaniu warunków i sytuacji pobudzających 
uczniów do aktywności, kierowaniu ich 
działalnością poznawczą podczas zdobywania 
wiedzy oraz czuwanie nad jej wykorzystaniem. 
W procesie kształcenia aktywność twórcza 
dziecka przeplata się z aktywnością odtwórczą.  

 

 Aby zajęcia były efektywne, muszą być 
umiejętnie zaprojektowane, zorganizowane, 
przemyślane i w sposób atrakcyjny 
przeprowadzone. Ich efektywność uzależniona 
jest głównie od stylu pracy nauczyciela, metod  
i form, które stosuje, a także od tego, w jakim 
stopniu zdoła zaktywizować uczniów  
oraz nakłonić ich do świadomego uczestnictwa  
w procesie nauczania. 

Zabawa jest nauką,  
nauka jest zabawą. 
Im więcej zabawy,  
tym więcej nauki. 

Ile zapamiętuje 
uczeń! 

10 % - tego, co słyszy                 
20% - tego, co widzi 
40 % - tego, o czym 
dyskutuje 
90 % - tego, co robi  

  UCZENIE PRZEZ 
DZIAŁANIE 



Ile informacji „wchłaniamy”  

za pośrednictwem poszczególnych zmysłów  

83%    za pośrednictwem wzroku  

11%    za pośrednictwem słuchu  

3,5 %  za pośrednictwem węchu  

1,5 %  za pośrednictwem dotyku  

1 %     za pośrednictwem smaku  



Zalety stosowania  metod aktywizujących  

w pracy                         

   z dzieckiem niepełnosprawnym: 

 uczeń podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci; 

  odczuwa satysfakcję z własnej pracy; 

  poszukuje, odkrywa i realizuje siebie; 

  upewnia się, że potrafi coś stworzyć; 

  uzupełnia deficyty wiedzy;  

  czuje się dowartościowany; 

  akceptuje siebie; 

  rozwija swoje najlepsze strony; 

  efektywnie uczestniczy w zajęciach; 

  uczy się współistnieć w grupie. 



WYBRANE METODY AKTYWIZUJĄCE 
 Symulacje 

 Metoda ta polega na naśladowaniu rzeczywistości. Jest to zabawa „na niby”. Symulacje 
mogą obejmować takie umiejętności jak: rozmowa telefoniczna, nadawanie paczki  
na poczcie, zabawy w sklep, lekarza itp.  

 W symulacjach warto wykorzystać jak najwięcej rekwizytów, po to by zaznajomić ucznia  
z działaniem, obsługą czy przeznaczeniem poszczególnych przedmiotów. Należy również 
stymulować ucznia do prowadzenia dialogu, używania zwrotów grzecznościowych,  
do jasnego i zrozumiałego artykułowania swoich potrzeb i oczekiwań. Dzięki tej metodzie 
uczniowie rozwijają swoją inwencję twórczą, umiejętności społeczne i poznawcze  
oraz kształtuje się ich system wartości. 

 

 Linia czasu              

 Metoda ta pozwala przybliżyć dzieciom pojęcie czasu. Polega na przedstawieniu wydarzeń 
w porządku chronologicznym , najczęściej w wymiarze linearnym. Można wykorzystać tę 
metodę do przedstawienia planowania np. jakiejś uroczystości klasowej, można 
przedstawić sposoby oświetlania dawniej i dziś, itp.  

 

 Mapa mentalna zwana też pojęciowa 

 Celem stosowania mapy pojęciowej może być: usystematyzowanie świeżo zdobytej 
wiedzy lub wizualizacja posiadanych wiadomości. Np. przy realizacji tematyki takiej jak: 
jesienne owoce, jesienne warzywa, nasze domy, nasze pożywienie itp. 

 



METODY AKTYWIZUJĄCE cd. 

 Burza mózgów - metoda Osborna 

 To tzw. fabryka pomysłów, giełda pomysłów.  
Metodę tą możemy stosować jako: rozgrzewkę  
umysłową, dla ustalenia zakresu posiadanej  
wiedzy, dla utrwalenia wcześniej zdobytej  
wiedzy, dla znalezienia najlepszego rozwiązania  
jakiegoś problemu. Polega na podawaniu  
różnych skojarzeń, rozwiązań, które niesie  
wyobraźnia. 

 

 Drama - wejście w rolę ( przeżyłem , więc wiem)  

 Metoda ta polega na wczuwaniu się w role,  
na improwizacji angażującej ruch i gest, mowę,  
myśli i uczucia. W dramie wykorzystuje się  
spontaniczność uczniów, chęć do aktywnego 
działania, naturalną potrzebę zabawy, bycia w roli 
różnych osób. 

 Walory metody: pomaga w zrozumieniu motywacji  
różnych zachowań, przygotowuje do pełnienia 
różnych ról życiowych, pobudza ruchowo, pomaga 
odkryć siebie. 

 



INNE METODY PRACY STOSOWANE  

W PRACY Z DZIEĆMI 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE 
 METODA OŚRODKÓW PRACY 

 Metoda ta poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne  
i rewalidacyjne. Uczy widzenia, obserwowania, badania, myślenia, rozumienia  
zjawisk przyrody i zjawisk społecznych, uczy wyciągania wniosków, przyczynowego  
i systematycznego ujmowania zjawisk społeczno- przyrodniczych. 

 W dziennym ośrodku pracy wyróżniamy: 

 zajęcia wstępne; 

 praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie; 

 ekspresja; 

 zajęcia końcowe. 

 

 METODA CZTERECH ŻYWIOŁÓW 

 Zajęcia z żywiołami, a także poranny krąg, czyli stymulacja  
polisensoryczna według pór roku, bądź też wszelkie  
ćwiczenia mające na celu wyzwalanie aktywności własnej  
dziecka skłaniają nauczycieli-terapeutów do poszukiwań  
rozwiązań metodycznych w przyrodzie. Zabawy z żywiołami  
(np. ogień – lampiony; pioruny – lampa plazmowa) oraz  
zabawy z zastosowaniem materiału przyrodniczego  
(np. liście, kamienie, piasek, szyszki, kasztany, muszle, zioła)  
oddziałują na wszystkie zmysły dziecka. Jako elementy natury  
przyciągają uwagę i fascynują, nie są skomplikowane w zastosowaniu. 

  



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 

 PROJEKT 

 To metoda, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie  
w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. 

 Tematyka powinna być dostosowana do możliwości i zainteresowań uczniów. 

„Dobry projekt to taki,  

który pogłębia szkolną edukację 

i jest powiązany z programem, 

a zarazem odpowiada 

zainteresowaniom uczniów 

i wiąże sensowną działalność 

praktyczną z pracą umysłową.” 

 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 

 KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA P. DENNISONA zwana też Gimnastyką Mózgu 

 Jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. To ćwiczenia 
relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu 
efektywniejszego działania. 

 Ćwiczenia stymulują pracę obu półkul mózgu, wpływają na współpracę między płatami 
potylicznymi i czołowym mózgu odpowiedzialnymi odpowiednio za odbiór informacji i ich 
ekspresję, ćwiczenia te stabilizują emocje.  

 Przykładowe ćwiczenia:  

 Leniwe ósemki – ćwiczenie to poprawia płynność czytania ze zrozumieniem, 
zapamiętywania, słuchania i myślenia jednocześnie oraz koordynację ręka-oko  
i oko-ręka. 

 Rysowanie oburącz – poprawia pisanie i rysowanie, powoduje rozwój twórczego 
myślenia, zdolności plastycznych, pomaga w dostrzeganiu kierunków, poprawia 
koordynację ręka –oko.  

 Energetyczne ziewanie – odpręża mózg, relaksuje narząd wzroku i poprawia wzrok; 
poprawia równowagę i wzmacnia głos. 

 Kapturek myśliciela – ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się, 
poprawia pamięć. 

 

 

 
  

 

 



 NEDYREKTYWNA TERAPIA ZABAWOWA 

 Została stworzona przez amerykańską terapeutkę  
Wirginię Mac Axline. Koncepcja ta opiera się na 
założeniu, iż zabawa jest naturalnym środkiem 
dziecięcego samowyrażania się. 

 

 Nauczyciel pozostawia dziecku swobodny wybór 
zabaw i nie wykonuje za niego żadnych czynności, 
dzięki czemu dziecko ma możliwość ujawnienia  
i uzewnętrznienia swoich uczuć. Obserwując 
dziecko w czasie zabawy, można uświadomić sobie 
jego potrzeby, zainteresowania, źródła lęku  
i frustracji oraz sposoby radzenia sobie dziecka  
w danej sytuacji. Niedyrektywna Terapia Zabawowa 
mobilizuje dziecko do podejmowania decyzji, 
wyborów, pokonywania napotkanych trudność, 
umożliwiając tym samym harmonijny jego rozwój. 
 

METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 

Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością intelektualną powinien 
dysponować takim warsztatem pracy, który pozwoli  

mu na zastosowanie podejścia dyrektywnego  
i niedyrektywnego, w zależności od wyznaczonych celów. 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 

 WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE 

 Podstawowym celem stosowania tej metody jest likwidowanie niepożądanych zachowań 
oraz wyuczenie określonych zachowań. Środkiem do realizacji tego celu będzie 
stosowanie różnego typu wzmocnień. Realizacja tej metody powinna uwzględniać: analizę 
zachowania, system wzmocnień, cel do realizacji. Niezbędne jest przy tym, aby pamiętać, 
że: wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie 
zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia, należy 
stosować przede wszystkim wzmocnienia pozytywne. 
 

 METODY OPARTE O KONTAKT Z CIAŁEM 

 Doznania związane z odczuwaniem dotyku, ruchu, z tzw. Bliskimi zmysłami, pojawiają się  
najczęściej w życiu człowieka. Dlatego te są mu najlepiej  
znane, zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Pozwalają  
na zdobywaniu informacji o swoim ciele, wyodrębniają  
go z otoczenia, służą nawiązaniu kontaktu z terapeutą,  
a także ułatwiają rozwój poznawczy.  

 Do metod zaliczyć można: 

 zabawy paluszkowe; 

 baraszkowanie; 

 Programy Aktywności: świadomość ciała,  
kontakt i komunikacja; 

 Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 
 MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA 

 Istotne wartości, jakie niesie muzyka to:  

 oddziałuje na zmysły, wprawia w wibrację cały 
organizm, 

 muzyka wyzwala radość, która jest nowym bodźcem 
do rozwoju, 

 muzyka przenika bariery intelektualne, emocjonalne, 
charakterologiczne  
i motoryczne. 

 

 Muzyka uwrażliwia odbiór bodźców z otoczenia, wpływa 
na rozwój świadomości własnego ciała, koncentrację 
uwagi, pamięć, wyobraźnię. Pobudza ciało w zakresie 
ruchów dowolnych. Kształtuje umiejętności współdziałania 
w grupie.  

 Muzyka daje możliwość odbioru miłych, przyjemnych 
doznań, może być źródłem odprężenia, pomaga nawiązać 
kontakt z drugim człowiekiem. 

 Choreoterapia to terapia poprzez ruch i taniec; swobodny, 
naturalny, niczym niewymuszony. Jest inspirowany 
muzyką i podpowiedziami prowadzącego zajęcia oraz 
informacjami pochodzącymi z własnego ciała.  

 

 Są to doskonałe metody usuwania kompleksów, 
podwyższania samooceny, własnej wartości, nabierania 
pewności siebie i pokonywania bariery nieśmiałości. 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 
 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

 Zasadniczym celem stosowania Sali Doświadczania Świata  
w jest pobudzenie zmysłów, oddziaływanie nie przy pomocy 
bodźców, a poprzez to wyzwolenie aktywności własnej osoby 
poddanej tego typu terapii/zajęć oraz ułatwienie kontaktu  
z opiekunem.  
 

 Cele terapii: 

 oswojenie z różnymi bodźcami, 

 likwidowanie zaburzeń sensorycznych, 

 osiąganie stanu relaksacji, 

 lepsze rozumienie otoczenia, 

 motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, 

 pobudzanie aktywności, 

 pozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci  
sensorycznej, 

 nabieranie świadomości istnienia, 

 poprawia orientację w schemacie ciała  
oraz w przestrzeni, 

 zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu, 

 wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia 
pokonywanie lęku. 

 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 

 ARTETERAPIA 

 Podstawowym celem arteterapii jest poznanie 
uczniów z możliwościami wyrażania emocji przez 
sztukę. Jest to szczególnie ważne dla tych osób, 
których ograniczone zdolności językowe nie 
pozwalają na relacjonowanie innym swoich 
przeżyć. 

 

  

Terapia ma pozytywny wpływ  
na rozwój osobowości dzieci, ułatwia im 

rozumienie ich własnych stanówi 
zachowań. Dla wielu z nich jest  

to jedyna forma uzewnętrznienia własnego 
świata, przeżyć za pomocą symboli; 

umożliwia im wyzwolenie się  z utrwalonych 
negatywnych zachowań, kompensuje braki  

i pragnienia, których nie mogły  
do tej pory spełnić w rzeczywistości. 

 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 
 Metoda Małych Form Scenicznych 

 Metoda małych form scenicznych to inscenizacje, które spełniają ogromną rolę 
terapeutyczną - zaspakajanie „utajonych potrzeb„ przeżyć i twórczej aktywności dzieci 
niepełnosprawnych. Istotą tej metody jest usprawnianie dziecka we wszystkich 
zaburzonych sferach - poznawczej emocjonalnej i społecznej.  

 Zajęcia metodą małych form scenicznych mają na celu:  

 zapoznanie ze sztuką;  

 rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań twórczością dziecięcą;  

 kształtowanie zdolności twórczego  
działania;  

 rozwijanie pewności siebie  
oraz niwelowanie zachowań agresywnych.  
 

 Należy pamiętać, „ że nie efekt końcowy  
— dobrze wykonane przedstawienie, lecz  
samo przygotowanie i przebieg zabawy  
odgrywają największą rolę w kształtowaniu  
estetycznych przeżyć dzieci. Aranżując różne  
przedstawienia dziecko wspólnie z nauczycielem  
wykonuje, dekoracje, uczy się tekstu, jest  
zaangażowane w cały proces działania.  

  



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 
 DOGOTERAPIA 

 Dogoterapia jest jedną z naturalnych metod wspomagających rozwój dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie wykorzystującą kontakt z psem. Jego obecność  nie tylko 
ułatwia nawiązanie wzajemnych relacji, ale także sprzyja rozwojowi aktywności poznawczej, 
eliminuje zachowania opozycyjne oraz rozwija gotowość i zdolności do uczenia się.  
 

  Prowadzone ćwiczenia i zabawy mają na celu: 

• Stymulację rozwoju funkcji poznawczych; 

• Usprawnianie funkcji motorycznych; 

• Podejmowanie różnych form działań 

ruchowych, właściwe ukierunkowanie 

aktywności; 

• Socjalizację i uwrażliwienie, redukowanie 

napięć emocjonalnych, naukę relaksacji; 

• Stymulację rozwoju mowy: usprawnianie 

umiejętności komunikowana się, 

nawiązywania kontaktu; 

• Kształtowanie właściwych wzorów 

zachowań i działań w stosunku do zwierząt; 

• Stwarzanie możliwości doznawania radości  

i przyjemności w kontakcie z psem. 
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 SENSOPLASTYKA, plastyka sensoryczna. 

 To plastyka migdałowa, cynamonowa, 
pomarańczowa, chilli. Plastyka pachnąca, 
słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, 
gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka...  

 Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich 
zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. 

Stymulując receptory wpływamy na rozwój 

połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej 

tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej 

przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy  

w umyśle. Plastyka sensoryczna to mnogość 

faktur, tekstur oraz cała paleta barw.  
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INTELEKTUALNIE 
 BIBLIOTERAPIA Z ELEMENTAMI DRAMY  

To zamierzone oddziaływanie poprzez czytanie, słuchanie 
lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów 
utworów, oglądanie i słuchanie adaptacji utworów 
literackich.  

 Terapia ma na celu kształtowanie właściwych postaw  
u uczniów, pracy nad sobą, samoakceptacji, przyczynia 
się do uświadomienia dziecku trudnych sytuacji i uczy 
reakcji na nie, daje szansę nabrania wiary w siebie, 
wpływa pozytywnie na emocjonalne stany.  

  Rozwija osobowość poprzez prezentowanie literackich wzorców osobowych godnych 
naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć 
moralnych i rozwój uczuć. 

 

• ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 

To zajęcia graficzne polegające na rysowaniu. Usprawniają one czynności ruchowe rąk  

i rozwijają współdziałanie oka i ręki. Korygują nieprawidłowe, a utrwalają właściwe nawyki 

ruchowe konieczne podczas pisania.   

Poprzez ćwiczenia - zabawy grafomotoryczne pobudzamy rozwój ruchowy dziecka, 

szczególnie zaś sprawność motoryczną rąk. Szczególnie ważne jest to w pracy z dzieckiem 

niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym.  

 

 



METODY PRACY STOSOWANE W PRACY  

Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

INTELEKTUALNIE 

 ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI 
Głównym założeniem metody komunikacji alternatywnej jest stworzenie warunków osobom z poważnym 
upośledzeniem zdolności komunikowania się do nabywania wiedzy o najbliższym otoczeniu oraz 
porozumiewania się z nauczycielami i rówieśnikami.  
Celem zajęć jest wyposażenie dziecka w narzędzie komunikacji, służące do zrealizowania potrzeby 
kontaktów międzyludzkich, nawiązywania więzi oraz ich podtrzymywania, eliminowanie u uczniów 
frustracji wynikających z niemożności werbalnego porozumiewania się.  

 Rodzaje znaków stosowanych w AAC: 
 znaki przestrzenno – dotykowe 

 system symboli jednoznacznych 

 miniatury i znaki trójwymiarowe adaptowane 

 alfabet punktowy do dłoni 

 znaki manualne 

 gesty naturalne 

 znaki manualne MAKATON 

 KOGHAMO 

 język migowy 

 alfabet palcowy (daktylografia) 

 znaki graficzne 

 PIC – znane jako Piktogramy w Polsce 

 PCS 

 System symboli BLISS 

 Rysunki, litery, sylaby, wyrazy. 
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 INTEGRACJA BILATERALNA (BI) 
To koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną 
stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas 
wykonywania wielu sekwencji ruchu. Celem jest, w zależności od potrzeb, stymulowanie lub 
hamowanie układu motorycznego i sensorycznego.  

 Czynności wymagające integracji bilateralnej to np. cięcie nożyczkami, kopanie piłki, szycie.  

 Dzięki integracji bilateralnej poprawia się: 

 świadomość ciała, schemat ciała 

 równowaga statyczna i dynamiczna 

 kontrola postawy 

 współpraca między półkulami mózgu 

 współpraca ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo,  
przód – tył 

 poczucie kierunku 

 pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu 

 automatyzacja ruchów 

 daje możliwość wielozadaniowości 

 działanie funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych,  
percepcji, uwagi i pamięci 

 pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji. 

 

 Zajęcia można stosować w przerwach śródlekcyjnych  
– czas trwania około 10 minut. 
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 UCZEŃ SŁABO WIDZĄCY 
 

 Widzenie dzieci słabo widzących 
jest na tyle sprawne, że przy 
poznawaniu świata dominuje 
wzrok.  

 Dotyk oraz inne zmysły służą 
uzupełnieniu, sprawdzeniu  
i rozszerzeniu już posiadanych 
spostrzeżeń. 

 

 Uczeń pracuje na materiale 
dydaktycznym dostosowanym  
do potrzeb: podręczniki z czcionką 
16 lub 24, uproszczone rysunki  
i schematy, zeszyty z powiększoną 
liniaturą. W czasie lekcji korzysta  
z powiększalnika, lupy, 
dodatkowego źródła światła. 

 

 UCZEŃ NIEWIDOMY 

  

 Edukacja niewidomych odbywa  
się przede wszystkim przez dotyk  
i słuch. W pracy należy zastosować 
pomoce dotykowe i słuchowe, 
niezbędna jest również 
odpowiednia dyspozycja słowna 
nauczyciela. 

 Uczniowie uczestniczą w zajęciach: 

- nauki pisma punktowego Braille, 

- orientacji przestrzennej, 

- nauki czynności dnia codziennego, 

- nauki bezwzrokowego pisania  
na klawiaturze, 

- nauki czytania grafiki wypukłej  
(w tym map i schematów), 

- w sali tyfloakustycznej. 
 

Miejsce pracy powinno być specjalnie zorganizowane do potrzeb ucznia. 

Ważna jest bliskość nauczyciela i stałość rozkładu sali. 



Zamiast podsumowania 

 Odpowiedzialny nauczyciel nie boi się 
przyznać, że czegoś nie wie, nie rozumie. 
Ta uświadomiona niewiedza skłania  
do poszukiwania nowych rozwiązań 
metodycznych. Wiąże się to z ciągłym 
doskonaleniem zawodowym, które 
oczywiście może przybierać różny 
charakter. Niemniej jednak kwestia 
opanowania określonej metody edukacyjno-
terapeutycznej wymaga z reguły  
od nauczyciela aktywnego poznania.   
Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, 
a także korzystanie z superwizji.  

Praca nad nauczaniem dziecka wielu umiejętności wymaga z reguły współpracy 
z innymi specjalistami (np. z fizjoterapeutą, logopedą, terapeutą SI, 
surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem). Niektóre metody 
terapeutyczne zarezerwowane są tylko dla określonych specjalistów i nie może 
po nie sięgać pedagog specjalny.  

 



METODY PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

OFEROWANE  

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

W RAMACH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

 Terapia autyzmu 

 Logopedia  

 Terapia metodą Warnkego 

 Terapia metodą Tomatisa 

 Terapia EEG Biofeedback 

 Rehabilitacja ruchu 
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 Agnieszka Zyguła – Niciarz (oligofrenopedagog, tyflopedagog, 

terapeuta EEG Biofeedback, trener BI, nauczyciel matematyki) 

 Katarzyna Borzęcka (oligofrenopedagog, tyflopedagog, 

logopeda) 

 


