
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 

 

DYSGRAFIA, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak 

dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli 

nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub 

przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi 

literami lub na komputerze. 

DYSORTOGRAFIA, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, 

fonetycznym, interpunkcyjnym itd. 

Dostosowanie wymagań znowu dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy  

z tego zakresu. Zamiast klasycznych dyktand można robić sprawdziany polegające na 

uzasadnianiu pisowni wyrazów, odwołując się do znajomości zasad ortograficznych oceniać 

odrębnie merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie wpisując tej drugiej 

oceny do dziennika. W żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia      

z nauki ortografii i gramatyki. 

DYSLEKSJA, czyli trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy 

ze zrozumieniem treści 

Dostosowanie wymagań w zakresie formy może nastąpić w klasach, gdzie programowo jest 

sprawdzanie opanowania tej umiejętności. Widząc trudności dziecka nauczyciel może 

odpytać go z czytanki na osobności, a nie przy całej klasie, nie ponaglać, nie krytykować, nie 

zawstydzać, nie mobilizować stwierdzeniami ”jak się postarasz to będzie lepiej", nie zadawać 

do domu obszernych czytanek do opanowania. 

W klasach starszych problem jest bardziej złożony, gdyż opanowanie wiedzy opiera się na 

założeniu, że uczeń umie już sprawnie czytać i ta umiejętność rzeczywiście jest niezbędna. 

Uczeń ma, zatem niewielkie pole manewru. W zasadzie jedyne, co może zrobić, to więcej 



czasu poświęcać na naukę, korzystać z lektur wypożyczanych z biblioteki, ebooków 

internetowych lub nagranych na nośniki zewnętrzne lub sfilmowanych lektur i in. 

Nauczyciel w zasadzie nie ma wyboru, dysleksja nie daje możliwości obniżenia wymagań 

jakościowych. Są to, bowiem uczniowie, z co najmniej przeciętną sprawnością 

intelektualną, którzy zechcą w przyszłości zdawać maturę, a ta, aby zachować swoją 

rangę, musi mieć odpowiedni, co najmniej przeciętny, poziom wymagań. 

Polem do pracy dla nauczyciela będzie dbałość o rozwój sfery emocjonalnej takiego ucznia. 

Dydaktyka jest, bowiem bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest przygotowanie dziecka do 

radzenia sobie w życiu, a do tego dziecko potrzebuje wrażliwości, fantazji, ufności we własne 

siły i zdolności, niezależnie od tego, kim będzie. 

Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową 

1. Unikać głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie; wskazówka ta dotyczy 

przede wszystkim dzieci młodszych. Jeśli nauczycielowi dla oceny umiejętności 

ucznia niezbędne jest głośne czytanie, należy przeprowadzić je na przerwie, po 

zakończeniu lekcji 

2. Ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na 

omawianą tematykę, akceptować korzystanie z nagrań fonicznych, w wyjątkowych 

przypadkach z ekranizacji, jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów 

3. Kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów ( wolne tempo czytania, słabe rozumienie 

jednorazowo przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego 

materiału ) 

4. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (    poleceń  

do wykonania) w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy 

dziecka. Formy te należy stosować zamiennie – uczeń pozostawiony w klasie dłużej 

niż rówieśnicy, narażony na komentarze z ich strony sam zacznie rezygnować             

z dodatkowego czasu 

5. Ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których 

nie ma w podręczniku; jeśli to możliwe dać dziecku gotową notatkę do wklejenia, czy 

zastosowanie komputera do pisania wypracowań. Zalecenie to jest szczególnie istotne 

w przypadku dzieci małych lub starszych, u których stwierdzono dysgrafię,. 



6. Pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, 

wskazane jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów        

z lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie 

na poprawności pisania 

7. Wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości 

powinno odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane 

do ucznia powinny być precyzyjne. 

8. W przedmiotach ścisłych podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających 

wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić dziecku ustne skomentowanie 

wykonywanych działań. W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie 

poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego. 

W przypadku prac pisemnych z przedmiotów ścisłych i im pokrewnych, nauczyciel 

powinien zwrócić uwagę na graficzne rozplanowanie sprawdzianów – pod treścią 

zadania powinno być wolne miejsce na rozwiązanie. Pozwoli to uniknąć 

niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na inną stronę np. gubienia, 

mylenia znaków, cyfr, symboli, tak charakterystycznych dla dzieci z dysleksją. 

Materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń 

można podzielić na mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na 

korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp. 

Unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie 

lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W ten sposób umożliwiamy dziecku 

przypomnienie wiadomości, skoncentrowaniu się, a także opanowanie zapięcia 

emocjonalnego często blokującego wypowiedź 

9. Dobrze jest posadzić dziecko blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego 

koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie 

bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów 

przy przepisywaniu 

10. Złagodzić kryteria wymagań z języków obcych. Uczeń mający problemy                   

z opanowaniem ojczystego języka prawie zawsze ma trudności z mówieniem, 

rozumieniem, czytaniem i pisaniem w języku obcym 

11. Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub 

oceniać ją opisowo. Należałoby pozwolić uczniom na korzystanie ze słowników 



ortograficznych podczas pisania wypracowań, prac klasowych. 

Postępy w zakresie ortografii sprawdzać za pomocą dyktand z komentarzem, 

okienkiem ortograficznym, pisania z pamięci. Zakres sprawdzianu powinien 

obejmować jeden rodzaj trudność ortograficznych - umożliwi to skoncentrowanie się 

na zagadnieniu, tym samym zmniejszając ilość błędów i dając poczucie sukcesu. 

12. W przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma 

drukowanego, pisma na maszynie, komputerze, zwłaszcza prac obszernych 

(wypracowań, referatów). Nie należy również oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. 

Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na 

wypowiedź ustną lub napisaną na komputerze. 

Nauczyciel powinien znać dobrze specyfikę problemu dysleksji, dysortografii i dysgrafii, 

ponieważ umożliwi mu to rozumienie problemów dziecka i sprzeczności, np. między dobrą 

znajomością faktów historycznych a trudnościami z ich chronologicznym uporządkowaniem, 

wiedzą z zakresu geografii a niemożnością zorientowania się na mapie, wielokrotnego 

przepisywania tego samego tekstu w ramach poprawy pracy klasowej a popełniania podczas 

przepisywania coraz to nowych błędów, czytania wielu książek a popełniania błędów 

ortograficznych w często powtarzających się wyrazach, ładnego przepisywania kilkunastu 

linijek a bazgrania w dalszej części kartki zeszytu, dobrego słuchu muzycznego                        

a niemożnością nauczenia się czytania nut, itp. 

 

UCZEŃ Z AUTYZMEM 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

 

AUTYZM, to zaburzenie rozwoje, którego objawy występują w trzech głównych obszarach 

(tzw. triada autystyczna):  

• komunikacja; 

• interakcje społeczne; 

• stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowania i aktywności. 

Symptomy trudności: 

 

KOMUNIKACJA 

 

A. Niewerbalna:  

• unikanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy; 

• używanie mimiki twarzy niedostosowanej do wypowiedzi; 



• problemy z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy; 

• wykonywanie ograniczonych gestów w celach komunikacyjnych np. wskazywanie 

lodówki w celu otrzymania ulubionego przysmaku; 

• bardzo uboga ekspresja emocjonalna poprzez mimikę; 

• widoczny brak spontaniczności w gestykulacji; 

• nieprawidłowa postawa, niezręczność ruchowa, przyjmowanie specyficznych póz 

ciała, ekscentryczny sposób; 

• poruszania się np. chodzenie jedynie na palcach. 

B. Werbalna:  

• ograniczona zdolności inicjowania i podtrzymywania konwersacji; 

• nietypowy ton głosu lub nietypowy rytm mowy np. wymawianie każdego zdania 

jak pytania; 

• uporczywie powtarzanie tego samego słowa lub zdania (echolalia); 

• wielokrotnie powtarzane pytania (pytania perseweracyjne); 

• nieużywanie słów "ja", "moje" w odniesieniu do siebie. Mówienie o sobie w 3 

osobie np. "Marek chce pić", zamiast "ja chcę pić"; 

• nie uwzględnianie w mowie form, odmiany wyrazów (agramatyzmy); 

• wypowiedzi sprawiające wrażenie nieadekwatnych; 

• trudność w komunikowaniu potrzeb lub pragnień; 

• bardzo dosłownym rozumienie wypowiedzi - braku rozumienia metafor, dowcipów. 

INTERAKCJE SPOŁECZNE 

• brak zainteresowania otoczeniem i osobami (zamknięcie we własnym 

świecie),nieumiejętność inicjowania kontaktu; 

• brak zdolności do tworzenia więzi emocjonalnych, a więc np. stosownych do wieku 

związków przyjacielskich z rówieśnikami; 

• problemy w rozumieniu uczuć lub mówieniu o uczuciach; 

• nieumiejętność odczytywania czyichś myśli, intencji, emocji, w tym bezsłownych 

sygnałów niezadowolenia; 

• nieumiejętność przewidywania, co ludzie mogą zrobić, powiedzieć w określonej 

sytuacji; 

• brak spontanicznego cieszenia się i dzielenia się własnymi sukcesami z innymi 

osobami; 

• nie angażowanie się w zabawy grupowe, nie wchodzenie w role, nie naśladowanie, 

nie używanie zabawek w kreatywny sposób, brak wyobraźni i zabawy "na niby"; 

• dziecko nie lubi być dotykane, trzymane na rękach lub przytulane; 

• skupianie się na detalach , a nie na całości sytuacji; 

• nieumiejętność uczenia się na własnych błędach; 

• nieumiejętność zastosowania w szerszym kontekście zapamiętanych reguł; 

• nieumiejętność uogólnia zasad sytuacji podobnych - nie ma podobnych, są nowe 

• nie rozumienie odstępstw od panujących zasad; 

• komunikowanie swoich potrzeb, sprzeciwu często w sposób niezrozumiały. 

STEREOTYPOWE WZORCE ZACHOWANIA, ZAINTERESOWANIA 

I AKTYWNOŚCI 

• przywiązywanie się do stałego, powtarzalnego planu dnia, bardzo emocjonalne 

reakcje na jakiekolwiek zmiany w najbliższym otoczeniu, np. panika i płacz, 



podczas przemeblowania lub konieczności pójścia do szkoły o innej godzinie niż 

zwykle; 

• obsesyjne układanie przedmiotów w określonym porządku; 

• silne przywiązanie do przedmiotów pełniących funkcje talizmanów; 

• specyficzne zainteresowania, pogłębianie wiedzy na jakiś konkretny, często bardzo 

wąski i specjalistyczny temat często związaną z cyframi i symbolami np. 

zapamiętywanie i recytowanie rozkładu jazdy tramwaju; 

• spędzanie czasu na układaniu zabawek w specyficzny sposób, obserwowaniu 

poruszających się przedmiotów np. wentylator, pralka lub koncentracja się na 

konkretnej części przedmiotu (np. koło samochodu zabawki); 

• wielokrotne powtarzanie ruchów takich jak trzepotanie rękoma na wysokości oczu, 

kręcenie się wokół własnej osi, monotonne kołysanie się, podskakiwanie, 

wyginanie palców ( tzw. stereotypie ruchowe lub autostymulacje). 

Wskazówki do pracy z uczniem: 

A.  

• zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie elementów rozpraszających; 

• posadzenie ucznia blisko nauczyciela; 

• zachowanie schematu pracy i stałości działań edukacyjnych (np. zajmowanie tej 

samej ławki lub stolika podczas zajęć); 

• opracowanie planu codziennych zajęć i każdorazowe zapoznawanie z nim ucznia; 

• wcześniejsze informowanie o zmianach np. w rozkładzie zajęć lekcyjnych, 

uprzedzanie o zastępstwach na lekcjach, wyjściach, wizytach nowych osób. 

Informowanie, w jaki sposób trzeba się zachować w nowej sytuacji; 

• wyraźne zaznaczanie końca określonej aktywności, zabawy, zadania, zanim 

przejdzie się do następnych; 

B.  

• kierowanie poleceń indywidualnie do dziecka. Zwracanie się do niego po imieniu. 

Właściwe używanie zaimków osobowych Ja i Ty; 

• podczas rozmowy używanie prostego i jednoznacznego języka; 

• wyjaśnianie metafor i przenośni, wyrazów bliskoznacznych, żartów lub dowcipów 

użytych podczas prowadzenia lekcji; 

• popieranie informacji słownej gestami, mimikę; 

C.  

• uzupełnianie rysunkiem, zdjęciem, filmem lub modelem przekazywanych podczas 

lekcji treści abstrakcyjnych; 

• w razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie 

poszczególnych zadań i prac pisemnych; 

• dzielenie trudniejszego lub dłuższego zadania na kilka części; 

• sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań: 

Co się wydarzyło? Gdzie ? Kiedy? Dlaczego ? itp.; 

• dostosowywanie pomocy dydaktycznych i treści zadań do zainteresowań ucznia 

(np. obliczanie różnicy czasu na podstawie rozkładów jazdy); 

• wykorzystywanie wąskich i fachowej wiedzy ucznia podczas prowadzenia lekcji; 

• na lekcjach wychowania fizycznego unikanie aktywności ruchowej związanej z 

rywalizacją. Dbanie o losowe przydzielanie do grup (dzieci autystyczne są mniej 

sprawne i niezgrabne ruchowo, a dodatkowo mają problemy z graniem 



zespołowym, co sprawia, że są pomijane lub niechętnie wybierane; 

D.  

• w sytuacji wzburzenia lub zdenerwowania umożliwienie pobytu w spokojnym, 

cichym miejscu np. bibliotece, gabinecie pedagoga; 

• ignorowanie i nie reagowanie na zachowania prowokacyjne (np. płacz, plucie, 

krzyk). Dziecko powinno wykonać wyznaczone zadanie pomimo takich zachowań; 

• częste przypominanie o normach i zasadach funkcjonowania społecznego oraz 

chwalenie i nagradzanie za ich przestrzeganie; 

• nie zadawanie pytań "dlaczego to zrobiłeś", ale opisywanie co nam się nie podoba 

w zachowaniu, czego oczekujemy i nazwanie emocji; 

• opracowanie sposobów radzenia sobie z emocjami w kategorii akceptowane - 

nieakceptowane. 

 
UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

 

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak 

swojej niepełnosprawności. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość 

w nawiązywaniu kontaktów i wysławiania się w takim stopniu, że w powierzchownych 

kontaktach trudno zauważyć ich deficyty rozwojowych. 

 

Symptomy trudności: 

A.  

• niedokładne, ograniczone, niepełne i nieadekwatne wrażenia, spostrzeżenia 

i wyobrażenia; 

• słabo rozwinięty proces analizy i syntezy w postrzeganiu otaczającego świata. 

Ograniczona umiejętność różnicowania barw, spostrzegania odrębnych elementów 

oraz traktowania ich całościowo (szczególne trudności w analizowaniu kształtu oraz 

materiału, z jakiego wykonany jest przedmiot); 

• ograniczona pojemność pamięci, utrudnione zapamiętywanie, szybkie zapominanie, 

niedokładne odtwarzanie, a także przewaga pamięci mechanicznej nad logiczną 

(występują przypadki dobrej pamięci fotograficznej). 

B.  

• skłonność do mechanicznego przyswajania wiedzy; 

• uczenie się bez zrozumienia, w wolnym tempie; 

• krótko i słaba koncentracja się na treściach trudnych do zrozumienia; 

• mniejsza podzielność i ograniczony zakres uwagi; 

• uwaga dowolna, dobrze skoncentrowana na materiale konkretnym; 

C.  

• myślenie ma charakter myślenia konkretno - wyobrażeniowego i sytuacyjnego; 

• częste zaburzenie rozwoju mowy (np. wady artykulacyjne: seplenienie, reranie i.in.); 

• mały zasób słownictwa ( bogatsze jest słownictwo bierne niż czynne); 

• trudności z wypowiadaniem myśli I formułowaniem wypowiedzi; 



D.  

• zburzenia w procesach emocjonalno - motywacyjnych odgrywających istotną rolę 

w przystosowaniu się dziecka do środowiska i w regulacji jego stosunków 

z otoczeniem: 

o niedorozwój uczuć wyższych, 

o niestałość emocjonalna, niepokój, agresywność, impulsywność, skłonności 

autystyczne, 

o zmienność w uczuciach i nastrojach - stan emocji szybko się zmienia 

i przekształca w inne nastroje, niekiedy krańcowo odmienne (radość - głośny 

śmiech, złość - krzyki, tupanie nogami itp.), 

o wśród emocji negatywnych najczęściej występuje gniew i lęk; 

• niedostateczne umiejętności w zakresie: 

o uogólniania i abstrahowania - dobre rozpoznawanie poszczególnych elementy 

przedmiotów, lecz niedostrzeganie związków i układów złożonych. Kojarzenie 

na podstawie podobieństwa lub związku przyczynowego, 

o opisów konkretnych - słowa ubogie w treść, zwykle nieadekwatne; 

• słaby krytycyzm; 

• ograniczona zdolność do samokontroli; 

• ubóstwo wnioskowania; 

• trudności zapamiętywania; 

• mała samodzielność myślenia; 

• zwolnione tempo pracy; 

• prymitywność sądów; 

• małe zainteresowanie aktywnością poznawczą i intelektualną; 

• nieprawidłowe kontakty z bliskimi osobami; 

E.  

• problem z wczuwaniem się w sytuację drugiej osoby. Rzadkie uwzględnianie 

w swoich zachowaniach potrzeb i życzeń innych ludzi; 

• niekiedy nieumiejętność zrozumienia cech osobowości, motywów działania, 

odczytywania tego, co inna osoba myśli i czuje; 

• dokonywanie charakterystyki innych osób z perspektywy własnego dobra; 

F.  

• zaburzona zdolność właściwego odczytywania sytuacji społecznych, relacji, jakie 

zachodzą między ludźmi; 

• wskutek zubożenia słownictwa oraz nieprawidłowości rozwojowych mowy, 

utrudnione komunikowanie się z otoczeniem - dziecko nie może przekazać 

wszystkiego, co czuje, myśli i spostrzega, stąd problem z umiejętnością 

rozwiązywania problemów społecznych; 

• rzadkie przewidywanie skutków swoich działań; 

• preferowanie prośby jako sposobu rozwiązywania różnych zadań życiowych.  

Wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim możemy zauważyć 

zarówno dzieci zrównoważone, jak i charakteryzujące się wzmożoną pobudliwością. 

Społecznie aktywne, towarzyskie, łatwo nawiązujące kontakty z innymi, umiejące dbać 



o swoje sprawy i zaspokajanie swoje potrzeby, jak i społecznie bierne, unikające interakcji 

społecznych, mające trudności w zaspokajaniu swoich potrzeb. 

W związku z deficytami w sferze poznawczej nie pozwalającymi na adekwatną samoocenę 

dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim spostrzegają siebie zazwyczaj 

pozytywnie pod każdym względem i bardzo wysoko oceniają swoje możliwości.  

Wskazówki do pracy z uczniem: 

• postrzeganie konkretnego ucznia bez presji wymogów programowych, z założeniem, 

że obowiązująca jest podstawa programowa, a nie - często bardzo ambitne - 

wybrane przez nauczycieli programy nauczania; 

• zredukowanie do niezbędnego minimum tematyki o wysokim stopniu abstrakcji; 

• nauczanie oparte na konkretach, ciągłe odwoływanie się do doświadczenia dziecka - 

stosowanie metod poglądowych; 

o umożliwianie korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych (plakaty, 

plansze, kalkulator, liczmany), 

o wykorzystywanie zasobów multimedialnych, ułatwiających skupienie uwagi,  

o jak najczęstsze korzystanie z modeli, konkretów, okazów, liczmanów, 

przedmiotów możliwych do bezpośredniego poznania, w drugiej kolejności 

ze słowa mówionego, zaś najrzadziej z tekstu do przeczytania, 

o przedstawianie zagadnień na konkretnych przykładach odwołujących się 

do wydarzeń bliskich dziecku podczas omawiania treści o charakterze 

abstrakcyjnym, wymagających logicznego myślenia; 

• stosowanie przystępnych instrukcji wykonania zadania - obrazkowej, obrazkowo - 

słownej, multimedialnej; 

• troska o przystępność języka: instrukcje krótkie, jednoznaczne i zrozumiałe, zwięzłe 

i precyzyjne komunikaty słowne; 

• dokładne instruowanie wstępne, ciągłe dostarczanie wskazówek w trakcie pracy, 

stosowanie powtórzeń, ograniczanie instrukcji słownych na rzecz słowno-

pokazowych, ciągła kontrola działań ucznia; 

• ciągłe upewnianie się, czy uczeń rozumie treść zadania; 

• stosowanie metod i oddziaływań na ucznia, które spowodują jego rzeczywiste 

zainteresowanie zadaniem, np. przygotowanie krótkich tekstów do czytania 

(z wyraźnym oznaczeniem najważniejszych fragmentów) lub treści 

zadań matematycznych wykorzystujących hobby lub fascynacje dziecka; 

• tworzenie map myśli jako sposób notowania treści lekcji; 

• opracowanie zindywidualizowanych materiałów pozwalających uczniowi na 

wielostronne przyswajanie treści edukacyjnych w sposób interesujący i dostosowany 

do jego preferencji; 

• ułatwianie dziecku wykonanie zadania i opanowanie danej umiejętności poprzez 

dzielenie jej na etapy; 

• rozwijanie strategii pamięciowych ucznia oraz kompensowanie braków w tym 

zakresie (np. nauka tworzenia notatek obrazkowych przedstawiających sekwencje 



niezbędnych kroków do rozwiązania zadania, określających elementy pracy, którą 

należy przygotować); 

• wykorzystywanie umownych znaków porządkujących pracę na lekcji, np. kolorowe 

karteczki, symbole (piktogramy), a także możliwe do wykorzystania symboliczne 

rysunki z systemów zastępczej komunikacji; 

• włączanie ucznia do prac na terenie klasy, szkoły - zwłaszcza takich, w których może 

osiągać sukcesy, jak np. pełnienie różnych dyżurów, wykonywanie prac 

porządkowych, prace ogrodnicze, prowadzenie hodowli i inne; 

• umożliwianie pracy w małych grupach, korzystania ze wsparcia i kompetencji 

kolegów; 

• stosowanie zasady stopniowania trudności - rozpoczynanie od rzeczy prostych; 

• praca dydaktyczna, polegająca przede wszystkim na nauczaniu czynnościowym, 

opartym na działaniu ucznia, jego aktywności, zaangażowaniu, przeżywaniu, 

odkrywaniu i poznawaniu; 

• większy nacisk na ćwiczenia w mówieniu mające zastosowanie w sytuacjach dnia 

codziennego niż na ćwiczenia w pisaniu; 

• niezależnie od etapu kształcenia i poziomu abstrakcji matematycznej wykonywanie 

czynności konkretnych, wyobrażonych i abstrakcyjnych; 

• w odniesieniu do uczniów w młodszym wieku szkolnym położenie dużego nacisku na 

dostarczanie im jak największej ilości doświadczeń z zakresu manipulowania 

przedmiotami, porównywania, przeliczania konkretów, orientacji w przestrzeni w celu 

ułatwienia nabywania umiejętności matematycznych; 

• ukazywanie związku między wiedzą nabywaną podczas zajęć, a jej praktycznym 

wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego; 

• stwarzanie sytuacji pozwalających na systematyczne powtarzanie opanowanych 

umiejętności; 

• wydłużenie czasu pracy lub skracanie zadań do niezbędnych elementów; 

• przygotowywanie dla ucznia sprawdzianów o niższym stopniu trudności, 

akcentujących umiejętności praktyczne; 

• zindywidualizowanie sposobu i kryteriów oceniania ucznia; 

• zwracanie głównej uwagi na postęp, a nie wyłącznie efekty; 

• branie pod uwagę możliwości ucznia, jego ograniczeń, zainteresowań, właściwego dla 

niego tempa pracy; 

• wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości w czasie zajęć w grupie 

i indywidualnych rozmów. 
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