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Pamiętajmy, że …

Przeciętne dziecko z uszkodzonym wzrokiem 

jest zdolne do osiągnięcia normalnego 

rozwoju psychicznego i społecznego

przygotowania się do samodzielnego życia, 

pod warunkiem, że nie ma ono innych 

uwarunkowań biologicznych, 

np. uszkodzenia kory mózgowej, 

dodatkowych niepełnosprawności  itp.  



Uczeń niewidomy
Nie korzysta z czarnodruku.

Pisze i czyta brajlem. W orientacji przestrzennej

może korzystać ze wzroku.

W pewnych sytuacjach może 

przeczytać wyraz.

Jest to jednak 

sytuacja 

wyjątkowa.



Uczeń  słabowidzący
to taki, którego poziom widzenia daje 

się zmierzyć, ale doświadcza 

trudności podczas wykonywania 

czynności wzrokowych lub nie jest 

w stanie ich w ogóle wykonać, 

nawet z dobraną korekcją. Może 

on zwiększyć swoją zdolność 

wykonywania tych czynności dzięki 

wykorzystaniu wzrokowych 

strategii kompensacyjnych, 

pomocy wspomagających 

wykorzystanie wzroku 

i dostosowanie otoczenia. 

(A. Corn)



Zanim zaczniesz pracę z uczniem 

z dysfunkcją wzroku:

Zapoznaj się z:

• orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego

• diagnozą medyczną, okulistyczną 

(dostępna w pracowni usprawniania 

widzenia)

• diagnozą funkcjonalnego widzenia 



Najczęściej występujące następstwa 

funkcjonalne  słabowidzenia

• obniżenie ostrości wzroku - zmniejszona zdolność 
spostrzegania szczegółów

• ubytki w polu widzenia: obwodowe, centralne, mieszane

• zaburzenie wrażliwości na światło: światłowstręt, olśnienia,  
światłolubność 

• zaburzenie adaptacji do światła i ciemności

• obniżenie wrażliwości na kontrast

• ślepota zmierzchowa

• zaburzenie spostrzegania głębi

• zmienność widzenia

• zaburzenia widzenia barw

• zniekształcenia obrazu, dwojenie 

• łzawienie, ból, męczliwość 



Jak przygotować stanowisko pracy ucznia 

z dysfunkcją wzroku?

• Oceń otoczenie (warunki fizyczne), 
możliwości jego wykorzystania 
i modyfikacji pod kątem potrzeb 
wzrokowych np. ustawienie ławek, 
oświetlenie, kontrast. Zapewnij mu 
dodatkową powierzchnię do pracy 
i miejsce do przechowywania swoich 
materiałów – podręczników, podstawki 
do czytania, pomocy optycznych, 
maszyny brajlowskiej itp.











Jak przygotować stanowisko pracy 

ucznia z dysfunkcją wzroku?

▪ Stolik  i krzesło powinny  być dostosowane 
do wzrostu ucznia słabo widzącego, 
aby niewygodne  siedzenie  i  praca 
w niewygodnej pozycji nie powodowały 
przemęczenia pewnych partii mięśni 
i całego organizmu;

▪ Blat  stołu  powinien być matowy, aby nie 
powodował zjawiska olśnienia. 

▪ Podczas czytania niektórzy uczniowie 
wymagają ułożenia tekstu od oczu pod 
odpowiednim kątem – zastosuj pulpit





Jak przygotować stanowisko pracy ucznia 

z dysfunkcją wzroku?

▪ Zainstaluj indywidualne oświetlenie: 

odpowiednią lampę uzupełniającą światło 

naturalne. Najlepiej, aby miała uchylne 

ramię, zabudowaną żarówkę, była 

stabilna. Uwzględnij przy tym  

światłowstręt lub światłolubność ucznia.

Łatwa dostępność lampek na terenie całej placówki



Pracując ze słabowidzącym

Stosuj pomoce 

nieoptyczne:

• kontrast pomiędzy 

tłem, a oglądanym 

przedmiotem







• dobierz liniaturę 

i narzędzie pisarskie 

i/lub typoskop



• zaproponuj pulpit do 

czytania, podkładki itp. 



• zachęcaj do korzystania z powiększonego 

druku (podręczniki, mapy, atlasy), 

zmniejszysz męczliwość wzrokową



• dokonuj adaptacji wybranego materiału 

dydaktycznego: tekstów, ćwiczeń, 

materiału graficznego.



Podstawowe zasady 

tyfloadaptacji

• czcionka – bezszeryfowa, bez cieniowań, bez kursywy, mocno 
wysycona (czerń, grafit, granat), wielkość w podręcznikach – 18 pkt. → 
wielkość czcionki zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb i 
możliwości wzrokowych konkretnego ucznia

• papier – biały, ecru, kość słoniowa, matowy, o zwiększonej 
nieprzeźroczystości

• marginesy – wew. 2,5cm, zewn. 1,5cm, grn. 2cm, dln. 3cm; margines 
wewnętrzny zachowuje niezmienną wielkość (bez wcięć akapitowych) 

• ilustracje – max. 4 na stronie, uproszczenie do takiej ilości 
szczegółów, która niesie za sobą podstawowy komunikat merytoryczny 
(min szczegółów, max treści), brak efektów akwarelowych, rozbarwień 
tonalnych, cieniowania, elementów tekstu, bogatego tła, zachowane 
wyraźne odległości między poszczególnymi elementami na ilustracji, 
odległość tekstu od rysunku – min 1,2cm, ilustracje nie mogą być 
oblewane przez tekst, znajdować się na tekście

• sposób otwierania się – na płasko, po otwarciu nie powinna 
samoczynnie się zamykać 



Uczeń  słabowidzący
Może pracować efektywniej, stosując 

pomoce optyczne i elektroniczne:

lupy, okulary lupowe … 

Zgłoś to nam. Dobieramy pomoce optyczne



lupy elektroniczne, 

powiększalniki



Pamiętaj, że:
• niewidomy nie pracuje w czarnodruku. 

• nie po to uczy się brajla, żeby uczyć się  

ze słuchu.

• niewidomy nie jest analfabetą: musi 

umieć czytać i pisać

• zasada kompensacji zmysłów to nie 

frazes

• jeśli nie ma podręcznika lub 

ćwiczeniówki samodzielnie 

przygotuj ćwiczenie lub fragment 

tekstu w brajlu (liczy się jakość 

nie ilość)

• wykorzystuj grafiki dotykowe lub 

sam wykonuj rysunki dla ucznia 

• zachęcaj do korzystania 

z atlasów, map dotykowych, 

rysownic i innych 

zaadaptowanych pomocy





Narzędzia do wykonania 

tyfloadaptacji dla niewidomych

• maszyna brajlowska

• drukarka brajlowska

• wygrzewarka do tworzenia grafik metodą 

eksplozyjną

• Tiger – drukowanie teksu czarnodrukowego, 

brajlowskiego i grafiki wypukłej

• rysownica z kredkami dla niewidomych





Na lekcjach w-f
• Zorientuj się czy uczniowie, z którymi pracujesz mają  

przeciwskazania do nadmiernego wysiłku fizycznego: 

jaskra, wysoka krótkowzroczność, odwarstwienie 

siatkówki, retinopatie wysokiego stopnia, 

zwichnięcie - podwichnięcie soczewki, 

bezsoczewkowość, stany pooperacyjne.

• Pamiętaj, że dziecko zwolnione z lekcji w-f nie może 

przebywać na sali gimnastycznej.

• Podczas pokazu ruchu nauczyciel powinien zwrócić 

szczególną uwagę na to, czy jest dobrze widoczny dla 

wszystkich uczniów (kontrastujący z otoczeniem ubiór, 

w zasięgu widzenia uczniów, wolne tempo wykonywania 

ćwiczenia). Połącz pokaz z objaśnieniem słownym.



Ćwiczenia nie wskazane na 

zajęciach w-f

• Biegi o dużej intensywności 

(sprint, długi dystans)

• Ćwiczenia z wykorzystaniem 

ciężkiego sprzętu typu piłka 

lekarska, kula)

• Skoki wzwyż, w dal, przez 

przeszkodę

• Intensywne gry zespołowe

z ryzykiem zderzenia się 

zawodników

• Przewroty w przód, w tył, stanie na 

rękach, gwiazda, świeca itp. 

Ćwiczenia z ustawieniem głowy 

w dół z dużym obciążeniem

• Ćwiczenia siłowe

Ćwiczenia zalecane - przykłady

• Chód i bieg o małej intensywności

• Ćwiczenia ogólnorozwojowe

• Gimnastyka korekcyjna

• Ćwiczenia z wykorzystaniem 

lekkiego sprzętu np. woreczki, 

piłeczki palantowe, piłki piankowe

• Ćwiczenia oddechowe, równoważne 

bez i z oprzyrządowaniem do 

orientacji i koordynacji

• Pływanie

• Rytmika, mało intensywne gry

i zabawy ruchowe

• Mało intensywny taniec

• Zmodyfikowane gry zespołowe

np. siatkówka w formie zabawowej



Z życia wzięte ...

N. - Czemu nie piszesz? 

U. - Bo nie widzę. 

N. - Pisz bo powinnaś widzieć !

R. - Wolisz pracować z lampką czy bez?

U. - Z lampką, ale wolę ćwiczyć bez, 
bo muszę przyzwyczaić się bez lampki, tak jak w klasie.

R. - Czemu nie korzystasz z lampki na lekcji?

U1. - Bo Pani nie ma przedłużacza.

U2 - Bo jak reguluję i ustawiam to lampka skrzypi
i nauczyciela to denerwuje.

R - Czemu nie korzystasz z powiększonych książek?

U: - Bo Pani powiedziała, żebym dużo nie nosiła

N: Czy te dzieci muszą pisać w tym brajlu?.....



„Żeby widzieć jasno wystarczy 

zmienić perspektywę”

Antoine de Saint Exupery


