
Scenariusz dla nauczycieli szkół podstawowych – Uczeń z niepełnosprawnością
umysłową w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej -specyfika funkcjonowania
dziecka, zasady nauczania włączającego, dobór treści dydaktycznych, integracja z

rówieśnikami.

             Dzieci  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zaburzone procesy
poznawcze. Spostrzegają wolno, niedokładnie, mimo iż mają prawidłowo funkcjonujące zmysły,
mają  trudności  z kształtowaniem  pojęcia  przestrzeni   i  z umiejscowieniem  przedmiotu
w przestrzeni.  Problem sprawia  im rozłożenie  przedmiotów na części  oraz  dopasowaniem do
siebie  części  figur.  Nie potrafią  dostrzec  podobieństw,   różnic  oraz  uchwycić  najważniejsze
cechy przedmiotu.  Charakteryzują się uwagą mimowolną,   uwaga dowolna  jest  ograniczona,
nietrwała i mało podzielna. Mają słaba pamięć zwłaszcza logiczną jednak,  pamięć mechaniczna
 jest dobra. Słabo pamiętają treść. Zdarza się, że uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim
potrafią odtworzyć długi tekst, ale bez  rozumienia treści. Odtwarzanie logicznego opowiadania
sprawia im trudność, często wymyślają wydarzenia uzupełniając w ten sposób luki pamięciowe.
Myślenie  dzieci  charakteryzuje  się  niepewnością  własnych  opinii,  konkretnością,  małą
przerzutnością  uwagi.  Konkretność  myślenia  oznacza  odwoływanie  się i  bazowanie
na konkretach podczas procesów myślowych, z kolei mała przerzutność skutkuje przywiązaniem
się do jakiejś myśli i trudnościami z oderwaniem się od niej.

Scenariusz  każdej  lekcji  z  uczniem  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim
powinien  opierać  się  na  konkretnych  celach,  metodach,  środkach,  formach,  zadaniach  i
zasadach.

Cele ogólne:
– wychowanie 
– stymulowanie rozwoju poznawczego.

Cele szczegółowe przykładowe  :
– usprawnianie koncentracji uwagi;
– usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej w tym pamięci;
– stymulowanie myślenia;
– rozwijanie funkcji słuchowo-językowych;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Cele edukacyjne 
odnoszące się do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  dotyczą wielostronnego
rozwoju i przygotowania  do życia tak, aby w sposób najbardziej racjonalny mogli przystosować się
do warunków i wymagań społecznych. W wyniku ich realizacji  powinni  umieć: 

● uczyć się skutecznie; 
● pozyskiwać i wykorzystywać informacje; 
● stawiać pytania, dociekać i rozumować; 
● planować własną pracę; 
● działać samodzielnie; 
● współdziałać z innymi. 

Cele terapeutyczne: 
● rozwijanie procesów poznawczych; 
● wzmacnianie pozytywnego kontaktu emocjonalnego; 
● eliminowanie zachowań niepożądanych; 



● usprawnianie zaburzonych funkcji;
● kompensowanie braków. 
● integracja, 

której  celem  jest   umożliwienie  poszkodowanym  na  zdrowiu  osobom  prowadzenia
normalnego życia i możliwie na tych samych zasadach, jak i innym członkom określonych
grup społecznych. 

 Metody pracy: 
● problemowa, 
● zadawania pytań,
● praktycznego działania, 
● oparta na przeżywaniu, 

szczegółowe metody pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo:
● Metody oparte na działalności praktycznej (np.: sprawności manualne).
● Metody oglądowe – oparte na obserwacji, pomiarze i pokazie (np.: tablice, filmy, plansze, 

zdjęcia).
● Metody oparte na słowie - opowiadanie, opis, dyskusje, praca z książką i inne.
● Metody aktywizujące -  burza mózgów, tangramy, gry i zabawy ruchowe.

uczniowie powinni przede wszystkim:
● badać, 
● doświadczać, 
● działać,
● dostrzegać  związek  między  wiedzą  nabywaną  podczas  zajęć  a  jej  praktycznym

wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego. 

Metody i techniki aktywizujące   
które należy stosować w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim:

● gry i zabawy dydaktyczne 
● krzyżówki (rysunkowe, literowe, wykreślanki, wpisywaki, labirynty, wirówki rysunkowe),
● chowanki, domino, szarady, rebusy, zagadki, gry planszowe, puzzle, memory, 
● wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami
● dyskusja dydaktyczna – składa się z trzech części: wprowadzenia, w czasie którego formułujemy

problem,  dyskusji  właściwej,  podczas  której  mają  miejsce  swobodne  wypowiedzi  uczniów
dotyczące problemu oraz podsumowania przebiegu dyskusji. Przykładowy temat dyskusji:
Jak uważacie, czy Janosik to postać dobra (pozytywna) czy też zła (negatywna)?

● burza mózgów – polega na zgromadzeniu w krótkim czasie jak największej ilości pomysłów
na  rozwiązanie  danego  problemu.  W  metodzie  tej  możemy  wyróżnić  trzy  etapy:
wytwarzanie  pomysłów,  ocenę  i  analizę  zgłoszonych  pomysłów  oraz  zastosowane
pomysłów i rozwiązań w praktyce.  Przykładowy temat:  Jak możemy pomóc w ochronie
zwierząt?

● drama – polega na wczuwaniu się w różne role, dzięki czemu uczeń ma możliwość wyrażenia się
za pomocą ruchu, gestów, mowy, myśli i uczuciami. Wyróżniamy następujące techniki dramy:
rozmowa,  wywiad,  ćwiczenia  pantomimiczne,  improwizacja  (np.  oparta  na  opowiadaniu
nauczyciela),  inscenizacja  (przedstawianie  scenek  z  podziałem  na  aktorów  i  wykorzystaniu
kostiumów, rekwizytów, scenografii,  dźwięku itd.), rzeźba (uczeń przedstawia coś przybierając
nieruchomą postawę ciała). Przykładowy temat dramy: Burza w lesie.

● symulacje – polegają na naśladowaniu rzeczywistości, jest to trening umiejętności i sprawności,
ćwiczenie najbardziej efektywnych zachowań.  Przykłady: Rozmowa przez  telefon. Zabawa w
sklep.

● mapa  pojęciowa  –  polega  na  wizualnym  przestawieniu  problemu  z  wykorzystaniem
schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli itp. Przykłady: Jak mogę pomagać mamie?



● linia  czasu  –  to  także  wizualne  przedstawienie  problemu  polegające  na  zaznaczeniu
wydarzeń w ujęciu  chronologicznym.  W tym celu  używamy tu  zdjęć,  ilustracji,  opisów
danych wydarzeń.  Przykłady:  Historia mojego życia.  Prezentacja kolejności wydarzeń w
lekturze,

● metoda  doświadczalna  –  samodzielne  wykonywanie  prostych  doświadczeń  oraz
eksperymentów. Przykład: Zjawisko krystalizacji soli,

● aktywizowanie plastyczne i muzyczne – rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych
dzieci poprzez stwarzanie im możliwości do wyrażania się przez sztukę.

● drzewko  decyzyjne  –  polega  na  graficznym  przedstawieniu  analizy  problemu.  W pień
należy  wpisać  problem,  natomiast  w  gałęzie  różne  rozwiązania.  
Aktywizowanie  dzieci  w  czasie  lekcji  pozwala  na  wykorzystanie  energii,  która  zwykle
przeszkadza w zaplanowanych procesach uczenia, np. stałą chęć mówienia i poruszania się.
Dzięki aktywizacji uczniów można wykorzystywać naturalne potrzeby i energię uczniów,
zamiast próbować je hamować. Dzieci nie muszą kryć swoich emocji, mogą komunikować
się  z  innymi  werbalnie  i  niewerbalnie,  mogą  odgrywać  różne  role,  poruszać  się,
podejmować decyzje, prowadzić dyskusje.

metody stymulujące rozwój dziecka i odpowiadające jego naturalnemu rozwojowi, np.
● metoda  symultaniczno-sekwencyjna,  większy  nacisk  na  ćwiczenia  w mówieniu  mające

zastosowanie w sytuacjach dnia codziennego niż na ćwiczenia w pisaniu, 
● wykonywanie czynności konkretnych, wyobrażonych i abstrakcyjnych niezależnie od etapu

kształcenia i poziomu abstrakcji matematycznej;
● w odniesieniu do uczniów w młodszym wieku szkolnym - dostarczanie im jak największej

ilości  doświadczeń  z  zakresu  manipulowania  przedmiotami,  porównywania,  przeliczania
konkretów,  orientacji  w  przestrzeni  w  celu  ułatwienia  nabywania  umiejętności
matematycznych. 

● w edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które stanowią
budulec, do tworzenia pojęć i umiejętności, rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność.
W trakcie  tych  doświadczeń  dziecko powinno  mówić  –  to  znaczy werbalizować  swoje
spostrzeżenia,  powód  wykonywanych  czynności  i  przewidywane  skutki.  Mówienie  o 
wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji  uwagi  i  pomaga  dostrzec to,  co jest
istotne; 

● rozbudowanie  tematyki  o  charakterze  społecznym  bezpośrednio  związanej  z  bliskim
dziecku środowiskiem lokalnym, służącej przygotowaniu do dorosłego życia; 

● ukazywanie  związku  między  wiedzą  nabywaną  podczas  zajęć,  a  jej  praktycznym
wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego;  

● uwzględnianie  społecznego  kontekstu  wypowiedzi  oraz  doświadczeń  dzieci  związanych
z socjalizacją  płynące  ze  świadomości  na  temat  znaczenia  sytuacji  społecznej  dla
komunikowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

● indywidualizacja  i  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  ze  wszystkich  przedmiotów
nauczania; 

● uwzględnienie  faktu,  iż  na  poziom  kreatywności  dziecka  z  niepełnosprawnością
intelektualną,  najbardziej  wpływa  sposób  percypowania  -   zainteresowanie  ucznia
działaniem, które podejmował i zadanie przyjmowane było jako interesujące, mniej ważna
była ocena jego trudności.  

● zastosowanie  metod  i  oddziaływań  na  ucznia,  które  spowodują  jego  rzeczywiste
zainteresowanie zadaniem, np. przygotowanie krótkich tekstów do czytania lub treści zadań
matematycznych wykorzystujących hobby lub fascynacje dziecka; 

● znalezienie najlepszego dla konkretnego ucznia sposobu uczenia i zapamiętywania. 



Środki dydaktyczne: 
● modele, 
● filmy, 
● plansze, 
● interaktywne wizualizacje itp. 

Dobierając środki dydaktyczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, nauczyciel powinien
kierować się: 

● celami, jakie chce osiągnąć; 
● możliwościami dzieci; 
● zainteresowaniami; 
● zapleczem organizacyjno - ekonomicznym placówki; 
● własnymi umiejętnościami.

Dostosowanie metod nauczania, uczenia się oraz środków dydaktycznych: 
● zredukowanie do minimum tematyki o wysokim stopniu abstrakcji, jako zbyt dalekiej od

możliwości poznawczych i codzienności ucznia; 
● stosowanie zasady poglądowości i przedstawianie zagadnień na konkretnych przykładach

odwołujących się do wydarzeń bliskich dzieciom podczas omawiania treści o charakterze
abstrakcyjnym, wymagających logicznego myślenia; 

● rozwijanie strategii pamięciowych uczniów oraz kompensowanie braków w tym zakresie
np.  nauka  tworzenia  notatek  obrazkowych  przedstawiających  sekwencje  niezbędnych
kroków do rozwiązania zadania, określających elementy pracy, którą należy przygotować
lub zawierających listę czynności, które należy wykonać przed wyjściem z domu; 

● stosowanie zasady stopniowania trudności – rozpoczynamy od rzeczy prostych, ułatwiamy
dziecku wykonanie zadania i opanowanie danej umiejętności poprzez dzielenie jej na etapy; 

● stosowanie  zasady  indywidualizacji,  różnicowanie  oddziaływań  w  stosunku  do
poszczególnych uczniów; 

Formy pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo:
● masowe (akademie,  wycieczki, spotkania);
● grupowe (grupy tematyczne, kółka zainteresowań);
● zajęcia w małych zespołach (np. rewalidacja);
● zajęcia indywidualne (gimnastyka korekcyjna, logopedia, terapia).

Polecane działania nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych: 
● umożliwianie pracy w małych grupach, korzystania ze wsparcia i kompetencji kolegów; 
● unikanie rywalizacji, zapewnianie uczniowi bezpieczeństwa podczas pracy w grupie; 
● indywidualna praca nauczyciela z uczniem w czasie zajęć w grupie; 
● wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości w czasie zajęć w grupie i indywidualnych

rozmów;  
● łączenie  treści  kształcenia  z  najbliższym  środowiskiem  życia  i  wychowania,  a  także

indywidualnym doświadczeniem, zwracanie uwagi na materiał, o  charakterze użytkowym i
przygotowującym ucznia do lepszego funkcjonowania w życiu;

●  dostosowanie czasu zajęć i przerw do możliwości psychofizycznych uczniów; 
● wprowadzenie  innej  niż  ogólnie  przyjęta  organizacji  lekcji,  gdyż  uczniowie  często  nie

wytrzymują 45-minutowych lekcji,   dlatego istnieje potrzeba zapewnienia im miejsca do
odpoczynku czy do podjęcia innej aktywności; 

● odpowiedni  dobór  miejsca  pracy  ucznia  –  w  pobliżu  stanowiska  pracy  nauczyciela;
usunięcie bodźców, które mogą rozpraszać; 



● wykorzystywanie zróżnicowanych form pracy z uwzględnieniem wycieczek dydaktycznych,
praktycznego działania,  obserwacji.  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają
się,  gdy mogą  doświadczać  bezpośrednio  kontaktu  z  otaczającym  światem,  z  realnymi
sytuacjami,  z ludźmi  –  nie  mogą  poznawać  rzeczywistości  jedynie  poprzez  ilustracje,
wykresy, mapy, filmy, słowa;  

● eksponowanie prac dzieci w klasie, na terenie szkoły, a także na spotkaniach z rodzicami –
rysunki, prace plastyczne, zeszyty itp. 

● praca dydaktyczna,  polegająca przede wszystkim na nauczaniu czynnościowym, opartym
na działaniu  ucznia,  jego  aktywności,  zaangażowaniu,  przeżywaniu,  odkrywaniu  i
poznawaniu; 

O  czym  warto  pamiętać,  aby  ułatwić  uczniowi  z  niepełnosprawnością  intelektualną
przyswajanie wiedzy - wskazówki dla nauczycieli:

● umożliwianie  korzystania  z  różnorodnych  pomocy  dydaktycznych  (plakaty,  plansze,
kalkulator, liczmany); 

● wykorzystywanie  zasobów  multimedialnych,  ułatwiających  skupienie  uwagi,  utrzymanie
zainteresowania przez dłuższy czas; 

● jak  najczęstsze  korzystanie  z  modeli,  konkretów,  okazów,  liczmanów,  przedmiotów
możliwych do bezpośredniego poznania, dotknięcia, a dopiero potem  ze słowa mówionego,
zaś najrzadziej z tekstu do przeczytania; 

● stosowanie przystępnych instrukcji wykonania zadania – obrazkowej, obrazkowo - słownej,
multimedialnej; 

● wykorzystywanie  umownych  znaków  porządkujących  pracę  na  lekcji,  np.  kolorowe
karteczki,  symbole  (piktogramy),  czy  symboliczne  rysunki  z  systemów  komunikacji
zastępczej; 

● troska  o  przystępność  języka:  instrukcje  krótkie,  jednoznaczne  i  zrozumiałe,  zwięzłe
komunikaty słowne; 

● dokładne instruowanie wstępne, ciągłe dostarczanie wskazówek w trakcie pracy, stosowanie
powtórzeń, ograniczanie instrukcji słownych na rzecz słowno - pokazowych, ciągła kontrola
działań ucznia; 

● stwarzanie  sytuacji  pozwalających  na  systematyczne  powtarzanie  opanowanych
umiejętności; 

● stosowanie przedmiotów lub zastępników umożliwiających wielozmysłowe, bezpośrednie
poznawanie otaczającej rzeczywistości; 

● tworzenie map myśli jako sposób notowania treści lekcji; 
● wydłużenie czasu pracy lub skracanie zadań do niezbędnych elementów; 
● wprowadzanie maksymalnie dwóch, trzech nowych pojęć na jednej lekcji; 
● przygotowanie krótkich tekstów do czytania, wyraźne oznaczenie najważniejszych treści i

podsumowanie lekcji; 
● opracowanie zindywidualizowanych materiałów pozwalających uczniowi na przyswajanie

treści edukacyjnych w sposób interesujący i dostosowany do jego preferencji; 
● zaplanowanie generalizacji (transferu) uczenia się tak, aby nowo opanowane umiejętności

były wykorzystywane w różnych miejscach i wobec różnych osób oraz w podobnych, lecz
różniących się kontekstach. 

 W procesie edukacyjnym 
należy szczególnie zadbać o to, by w każdej sytuacji podkreślać związki przyczynowo-skutkowe,
wskazywać logiczne powiązania między sytuacjami, zdarzeniami, zachowaniami a ich skutkami. W
tym celu ważne jest wykorzystywanie różnych naturalnych sytuacji i zdarzeń związanych z życiem
codziennym dziecka, które mogą tworzyć praktyczny kontekst sytuacyjny sprzyjający wytworzeniu



się  podstaw i  spostrzeżeń łączących  wiadomości  bliskie  dziecku z  treściami  nowo poznanymi.
Umożliwia to lepsze zapamiętanie, przechowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy. 

Realizacja nauki w zakresie obszaru edukacji matematycznej 
wymaga on stosowania w możliwie szerokim zakresie zasady poglądowości. Służy temu stwarzanie
sytuacji edukacyjnych realizujących drogę poznania od konkretu (przedmioty naturalne, zastępniki)
do  pojęcia.  Szczególnie  ważne  jest  tu  staranne  dobieranie  pomocy  dydaktycznych  z
uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego, możliwości manipulacyjnych, percepcyjnych, a
także zainteresowań dziecka. 

Zadania edukacyjne – związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego
pracą na zajęciach lekcyjnych i rewalidacyjnych:

●  dokonanie diagnozy “roboczej” tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu 
oddziaływań rewalidacyjnych. Pedagog specjalny powinien realizować i czuwać nad 
realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań, kolejnych elementów 
opracowanego dla niego programu edukacyjno – terapeutycznego;
●   udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać wymagań 
edukacyjnych oraz kryteriów oceniania. Zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej należy 
dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb dziecka. Każdy uczeń ma prawo 
pracować na swoim indywidualnym, najwyższym poziomie. Należy wykorzystywać w pracy 
specjalne metody i specjalnie dostosowane pomoce dydaktyczne;
●  opracowanie, wraz z nauczycielem “przedmiotowcem” strategii lekcji tak, by nauczanie
wszystkich  uczniów było  skuteczne  i  uwieńczone sukcesami.  Należy szczególnie  zwracać
uwagę  na  uatrakcyjnianie  zajęć  poprzez:  nadawanie  sensu  wspólnej  nauce,  stosowanie
ekspresyjnych  metod  nauczania  (ruch,  muzyka,  drama…),  wykorzystywanie  elementów
nauczania otwartego, organizowanie pracy w małych grupach zadaniowych, wykorzystywanie
metody projektów w łączeniu treści międzyprzedmiotowych.

Zadania integrujące – związane z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły:
●  czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy uczniami jednej klasy a także całej szkoły tak, by 
uniknąć tzw. integracji pozornej. Szczególnie dotyczy to wszystkich przerw i zajęć 
pozalekcyjnych, spotkań dzieci w szkolnej świetlicy, udziału w szkolnych imprezach i 
uroczystościach;
●  czuwanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych. Sprzyjają temu tzw. lekcje otwarte, wspólne wycieczki, spotkania z 
rodzicami;
●  budowanie integracji pomiędzy uczniem a nauczycielem “przedmiotowcem”. Należy 
opracować formy współpracy na lekcjach (może być na piśmie), dobrze wzajemnie się 
komunikować, stwarzać sobie możliwości i mieć poczucie własnej realizacji i satysfakcji 
zawodowej.

Zadania wychowawcze – związane z pełnieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej względem 
rodziców uczniów niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klasy:

●  wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez kształtowanie prawidłowej postawy 
rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, 
udzielanie codziennego instruktażu dotyczącego odrabiania pracy domowej, udzielanie porad 
związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy 
instytucji społecznych (i wskazywanie ich);
●  bycie wychowawcą całej klasy. Wychowywanie stanowi działalność każdego nauczyciela i 
każdy nauczyciel w ramach swojego przedmiotu przekazuje, w różnorodny sposób, 
najważniejsze wartości zgodne ze szkolnym programem wychowawczym. Potrzebny jest taki 



pedagog “łącznik”, który koordynowałby tematykę wychowawczą realizowaną przez innych 
nauczycieli i prowadził “integrujące” godziny wychowawcze.

     Pracując z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim należy pamiętać, że dzieci te 
mają takie same potrzeby jak ich rówieśnicy w normie intelektualnej. Zadania stawiane przed 
dzieckiem powinny być dostosowane do jego możliwości.

Główne zasady pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo to:
● Zasada akceptacji i życzliwości w stosunku do wychowanka (szczególne okazywanie troski,

bazowanie na mocnych stronach).
● Zasada indywidualizacji (dokładne poznanie ucznia, stosowanie odpowiednich metod).
● Zasada motywacji działania (stawianie jasnych celów i oczekiwań, kierowanie się zasadą 

braku przymusu – tak kierować pracą, aby uczeń miał wrażenie, że sam chce).
● Zasada dostosowania zadań do jego potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych.
● Zasada wszechstronnej aktywizacji (uwzględnianie aktualnie preferowanych zdolności).
● Zasada atrakcyjności życia w grupie (obrzędowość, zwyczaje, symbolika).
● Zasada stopniowania trudności zadań.
● Zasada higieny i bezpieczeństwa społecznego.
● Zasada kształtowania pozytywnych stosunków koleżeńskich.
● Zasada wzmocnień pozytywnych:

a) wzmocnienie pierwotne – jedzenie, picie,
b) wzmocnienie wtórne – np. przyznawanie znaczków,
c) wzmocnienie społeczne – pochwała, uśmiech,
d) wzmocnienie sytuacyjne – np. bajka.

       Biorąc pod uwagę specyficzne właściwości psychofizyczne i intelektualne dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim możemy określić następujące zasady ich 
nauczania:

● Materiał nauczania należy dostosować do poziomu rozwoju i zainteresowań dziecka.
● Pracę należy oprzeć na treściach znanych uczniowi.
● Pracę poznawczą ukierunkować tak, aby dziecko z upośledzeniem dostrzegało cechy 

zasadnicze, a pomijało szczegóły.
● Uwypuklić najpierw różnice i kontrasty, potem porównanie i podobieństwo.
● Unikać nadmiaru wrażeń.
● Należy stwarzać uczniom warunki do poznania multisensorycznego.
● Powtarzać i utrwalać zdobyte wiadomości.
● Stosować odtwarzanie zdobytych wiadomości w pracach ręcznych, aktywności fizycznej.

Nauczanie w klasach I – III  ma  charakter   zintegrowany . 

Planując  zajęcia,  nauczyciel  powinien uwzględnić realizację materiału ze wszystkich rodzajów
edukacji na tym etapie kształcenia i odwoływać się do zainteresowań, upodobań dzieci, a także
uwzględniać  ich  potrzeby,  możliwości,  uwarunkowania  rodzinne  i  środowiskowe.  Prezentację
nowych  treści  należy  rozpoczynać  od  bezpośredniego  poznania  rzeczy  oraz  zjawisk  w  ich
naturalnym środowisku. 
Układ treści nauczania na I etapie edukacji jest koncentryczny
czyli zakłada, że w trakcie edukacji szkolnej nauczyciel kilkakrotnie powraca do tych samych treści
poszerzając ich zakres. Zgodnie z podejściem metodyków kształcenia specjalnego, niektóre treści
nauczania z zakresu edukacji w klasie I można realizować w klasie II lub klasie III (B. Boenish, I.
Muszyńska, 2009). 



Etapy edukacyjne II i III  realizują już  nauczanie przedmiotowe. 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 
Nauczyciel, który podejmuje pracę z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na
tych etapach, powinien znać przebieg i charakterystykę rozwoju ucznia, by utrwalać te wiadomości,
które są szczególnie ważne w dalszym kształceniu i w życiu codziennym. Nauczyciel powinien
stosować takie  strategie  pomocy uczniowi,  które umożliwią  mu zrozumienie istoty zadania lub
zagadnienia. Istotną rolę będą tu spełniały eksperymenty i doświadczenia, które w edukacji uczniów
upośledzeniem umysłowym pełnią szczególną rolę. Dają możliwość odkrywania związków między
zjawiskami,  kształtują  postawę  poszukującą  oraz  pozwalają  rozwijać  podstawowe  procesy
psychiczne, a głównie myślenie logiczne.

Przedmioty humanistyczne, 
czyli realizacja  podstawy programowej  w  obszarze  humanistycznym  nadal  skupiająca  się   na
rozwoju  sprawności  językowych,  w  tym  -   kształtowaniu  złożonych  struktur  gramatycznych  i
budowaniu dłuższych wypowiedzi wiązanych w logiczną całość,  spójność wypowiedzi  i rozwojem
ich słownika oraz kształtowanie umiejętności argumentowania, prowadzenia rozmowy. 
Należy pamiętać,  że praca z tekstami  musi odbywać się przy dużym wsparciu nauczyciela i  z
zastosowaniem pewnych ułatwień, np.: 

● map myślowych, 
● inscenizacji, filmów, 
● zastępników wizualnych, 
● schematów, 
● porównań itp. 

W nauczaniu historii 
konieczne jest systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiedzy. Ważne aby nauczyciel  doskonalił
umiejętności uczniów w zakresie technik zapamiętywania, ponieważ uczniowie z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim często nie posiadają umiejętności skutecznego zapamiętywania. W
celu uatrakcyjnienia tego procesu należy prezentować i powtarzać wiedzę w różnych kontekstach,
formach  oraz  z  wykorzystaniem  różnych  środków  dydaktycznych.  Realizacja  podstawy
programowej  w  tym  zakresie  wymaga  od  nauczycieli  ograniczenia  się  do  najważniejszych
aspektów omawianego  zagadnienia  historycznego,  bazowania  na  pamięci  mechanicznej  ucznia,
dzielenia treści na małe kroki oraz podejmowania dodatkowych działań wizualizujących treści.
 
Ważnym zadaniem nauczyciela w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
na III etapie edukacyjnym jest dostarczanie odpowiednich informacji o jego predyspozycjach
zawodowych i o samych zawodach 

Sprawdzanie wiedzy: 
● przygotowywanie dla uczniów sprawdzianów o niższym stopniu trudności, akcentujących

umiejętności praktyczne; 
● zindywidualizowanie sposobu i kryteriów oceniania ucznia; 
● stworzenie i stosowanie systemu oceniania wspierającego w rozwoju wszystkich uczniów: 
● indywidualne podejście do każdego ucznia zamiast porównywania go z innymi;   
● przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom; 
● branie pod uwagę możliwości ucznia, jego ograniczeń, zainteresowań, właściwego dla niego

tempa pracy;
● postrzeganie  konkretnego  ucznia  bez  presji  wymogów  programowych,  z  założeniem,

że obowiązująca jest podstawa programowa, a nie – często zbyt ambitne – wybrane przez
nauczycieli programy nauczania.      



System oceniania w klasach integracyjnych:

●  System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania.

●   Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań 
edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 
się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym 
z programu nauczania.

● Oceniając  uczniów  z orzeczeniami  nauczyciele  uwzględniają  nade  wszystko  postępy
poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się
z obowiązków szkolnych.

Szczegółowe zasady oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim powinny
uwzględniać następujące wymagania: 

● Ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  treści  zawarte  w  wymaganiach
podstawowych. 

● Ocenę bardzo dobrą lub celującą uczeń otrzymuje, gdy opanuje treści wykraczających poza
poziom podstawowy. 

● Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną
lub  dopuszczającą  (w  zależności  od  charakteru  i  zakresu  niedostatków w osiągnięciach
ucznia). 

● Jeżeli  uczeń  wykazuje  problemy  w  opanowaniu  wymagań  podstawowych,  ale  posiada
minimum wiedzy i umiejętności dla danego poziomu edukacji i  stara się uczestniczyć w
procesie nauczania, to zasługuje na ocenę dostateczną. 

●  Uczniowi, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności, wystawia
się ocenę dopuszczającą. 

● Ocenę  niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności
określonych w programie  nauczania.  Nie  jest  w stanie  wykonać zadań  o  elementarnym
stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela. 

      Należy uwzględnić wkład  pracy  ucznia , a co za tym idzie również możliwość ewentualnego

podwyższenia  oceny  o  jeden  stopień  niż  wynika  to  z   przyjętych  kryteriów.  Przy   ocenie  z

zachowania należy uwzględnić stwierdzone przez specjalistów zaburzenia emocjonalne dziecka,

szczególnie,  jeśli,  mimo  zaburzeń,  przestrzega  obowiązujących  norm społecznych  -  może  być

nagrodzony oceną dobrą z zachowania.  Jeżeli uczeń nie spełnia tych podstawowych wymogów,

wystawia się ocenę poprawną, a w skrajnych przypadkach nieodpowiednią. 

Tak konstruowana ocena  pracy ucznia  niepełnosprawnego często  budzi  sprzeciw wśród innych

uczniów. Ważne jest wówczas dokładne opisanie kryteriów oceniania lub też stosowanie zmiany

kryteriów do różnych sytuacji  edukacyjnych i  w odniesieniu do różnych uczniów (nie tylko do

uczniów z upośledzeniem umysłowym). 

Każdy  nauczyciel  przedmiotowy  w  swojej  pracy  z  dzieckiem  niepełnosprawnym   powinien

korzystać z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznyego! 



Określa on w szczególności:

● rodzaj, charakter, zakres oddziaływań nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, którzy mają

zajęcia z uczniem; 

● typ, rodzaj zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych przewidzianych dla dziecka oraz

indywidualny program terapii z tych zajęć (w formie załącznika); 

● w  jaki  sposób  należy  dostosować  realizację:  programów  nauczania,  programu

wychowawczego i programu profilaktyki dla potrzeb konkretnego ucznia; 

● formy  opieki,  którymi  zostało  dodatkowo  objęte  dziecko  w  placówce  (np.  opieka  w

świetlicy szkolnej); 

● zasady  postępowania  z  uczniem,  które  wychowawca  poleca  innym  nauczycielom  do

kontynuacji (np. dla dziecka z zaburzeniami jedzenia: przestrzeganie spożycia przez dziecko

tylko  tych  produktów,  które  rodzic  wpisał  mu  na  dany dzień  do  zeszytu  kontaktów ze

szkołą, bądź do dzienniczka etc.); 

● ewentualne modyfikacje indywidualnego programu (data, dział, rodzaj modyfikacji) 
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