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Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim

Istotną cechą upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, jest niższy
poziom funkcjonowania intelektualnego, który współwystępuje z
ograniczeniami w przynajmniej dwóch obszarach:

 w obszarze komunikacji,

 w obszarze samodzielności,

 w obszarze życia domowego,

 w obszarze kompetencji interpersonalnych,

 w obszarze pracy, czasu wolnego, zdrowia, bezpieczeństwa.

Początek tego stanu musi wystąpić przed 18 rokiem życia.

Za przyczynę upośledzenia umysłowego przyjmuje się zakażenia i 
zatrucia, urazy okołoporodowe lub mechaniczne, zaburzenia 
przemiany materii, zaburzenia endokrynologiczne, ciężkie 

schorzenia mózgu, choroby w okresie życia płodowego, 
wcześniactwo. 



Pracując z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu 
lekkim musimy znać jego możliwości w zakresie:  

 Rozwoju procesów poznawczych 

(uwaga, pamięć, mowa, spostrzeganie, myślenie, motoryka)

 Rozwoju emocjonalnego  

(emocje, motywacje, dojrzałość społeczna)

 Diagnozy edukacyjnej (umiejętność czytania liczenia) 

Dzieci o tym samy ilorazie inteligencji opóźnienie w rozwoju może mieć inny 
ciężar gatunkowy.

Przedziały ilorazów inteligencji są tak duże, że różnice między dziećmi z 
górnej i dolnej granicy przedziałów są znaczne ze względu na 

dynamikę rozwoju i maksymalne możliwości.

Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych o różnorodnym charakterze i 
nasileniu modyfikują obraz funkcjonowania dziecka.
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Zakres funkcjonowania Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Wygląd zewnętrzny Brak widocznych oznak zróżnicowania w grupie rówieśniczej, może wystąpić nieznaczny 
brak harmonii rozwoju, słabość fizyczna. 

Motoryka •Opóźniony rozwój ruchowy: siadanie w końcu 1 r.ż.  
Chodzenie pod koniec 2 r.ż. 

•Brak precyzji ruchów, ruchy słabo skoordynowane,
niezborność ruchowa, 

•Pełny zakres samoobsługi. 
•Może opanować czynności zawodowe i bardzo dobrze je 

wykonywać.

Spostrzeganie •Poprawne działanie narządów zmysłu,
•Spowolnienie i nieadekwatność procesów postrzegania, 

zawężony zakres – wynikają ze słabo rozwiniętych funkcji
syntezy i analizy.

•Osłabiony proces różnicowania barw, spostrzegania 
odrębności przedmiotów,  powiązania elementów w 
całość, trudności w różnicowaniu istotnych szczegółów, związków 
i stosunków jakie zachodzą między elementami.

•Dość poprawna orientacja w stosunku do osób, miejsca i czasu 
w którym przebywają (trudności w nowym złożonym środowisku). 

•Zachowana zdolność do percepcji muzyki.



Zakres 
funkcjonowania

Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
lekkim

Uwaga •Mniejsza pojemność, trwałość i podzielność (szczególnie 
przy materiale abstrakcyjnym).

•Wrażliwość na działanie bodźców pobocznych (zwłaszcza 
nowych, nieznanych).

•Bezrefleksyjność w kontekście uwagi.
•Brak udziału świadomości w przetwarzaniu danych. Mniejsza  aktywność 
związana 
• z automatycznym przetwarzaniem  danych. 
•Powierzchniowe zainteresowanie skierowane głównie na przedmioty i 
czynności.

Pamięć •Dobra pamięć mechaniczna, zdarzają się przypadki 
wybitne dobrej „pamięci fotograficznej”.

•Słaba pamięć logiczna i dowolna. 
•Występuje uczenie się bez zrozumienia treści. Wolne tempo 
uczenia. 

•Dzieci wymagają większej ilości sekwencji powtórzeniowych 
wzbogaconych urozmaiconym materiałem poglądowym.

•Zapamiętuje piosenki, wiersze.



Zakres 
funkcjonowania

Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim

Myślenie •Dominuje myślenie konkretno – obrazowe i sytuacyjne. 
(kojarzenie wyobrażeń z realnie istniejącym przedmiotem, obrazem, sytuacją).

•Szablonowość, bezwład myślenia, małą ruchliwość procesów  intelektualnych.
•Upośledzenie abstrahowania, uogólniania, porównywania oraz  rozumowania 
przyczynowo-skutkowego, wnioskowania i zdolności  tworzenia pojęć. 
•Mała samodzielność myślenia, zwolnione tempo, mała płynność  i giętkość. 
•W swoich działaniach opierają się na dobrze znanych schematach  i treściach.
•Brak umiejętności wykrywania istotnych różnic i podobieństw miedzy  
przedmiotami prowadzi do trudności w wydawaniu sądów  i wnioskowaniu.
•Możliwości  wnioskowania logicznego 16 – 18-latków  na poziomie  8-latków. 
Wnioskowanie przez analogię – na poziomie uczniów klasy IV. 
•Bardzo słabo funkcjonująca  świadomość związków zachodzących między 
wnioskiem a jego przesłankami. 
•Zachowane umiejętności wykonywania prostych  operacji szeregowania, 
klasyfikowania ale pod warunkiem, że odnoszą się one do konkretnych  

przedmiotów. 
•W rozwiązywaniu swoich problemów nie wykorzystują życiowego  doświadczenia 
lecz stosują metodę prób i błędów.



Zakres funkcjonowania Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Procesy emocjonalno –
motywacyjne

•Osłabiona kontrola emocji, popędów, dążeń. Zdolność do 
przeżywania uczuć wyższych (społecznych, moralnych,
patriotycznych) - ograniczona. Niezrównoważenie 
emocjonalne.

•Mało krytyczne (oceniają siebie zazwyczaj jako wyjątkowo 
zdolne, popularne, lekceważą swoje braki)

•Sztywność poglądów i zachowań (przy słabym immunitecie 
psychicznym i dużej podatności na sugestie).

•Brak typowego, specyficznego profilu inteligencji.
•Wymagają ciągłej motywacji i wzmocnień zarówno 

podczas nauki, pracy jak i w codziennym działaniu.

Dojrzałość społeczna •Utrudnione przystosowanie społeczne. Niektóre dzieci 
osiągają znaczny stopień uspołecznienia.

•Brak samodzielności, inicjatywy w działaniu, pomysłowości 
i planowania (powielanie stereotypowych, wyuczonych 
działań).  Przeważa aktywność oparta na naśladowaniu 
innych lub podejmowana pod wpływem aktualnego 
nastroju, emocji – nie przewidują skutków swoich decyzji.



Zakres funkcjonowania Charakterystyka możliwości uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim 

Mowa • opóźniony rozwój mowy 

• trudności w wypowiadaniu myśli : gubienie wątku myśli w formułowaniu 
dłuższych wypowiedzi, niewłaściwe użycie wyrazów, bez pełnego ich 
zrozumienia,

• agramatyzmy, 

• częste wady wymowy, 

Dzięki stosunkowo dobrej uwadze i pamięci opanowanie stosunkowo 
bogatego konkretnego słownictwa,

Problemy z definiowaniem i stosowaniem pojęć abstrakcyjnych , 
symbolicznych ora określeniem zakresu i znaczenia uogólnień 

Cechy 
charakterystyczne  

• Nadmierna pobudliwość – przewaga procesów pobudzenia nad 
hamowaniem (emocjonalna labilność, drażliwość, mała wytrwałość w 
działaniu, afektywność, impulsywność, negatywizm, agresja, trudności w  
komunikacji)

• Zahamowanie – przewaga procesów hamowania nad pobudzeniem
(bierność, powolność, obojętność w stosunku do otoczenia, nieśmiałość, 
słaba motywacja , brak wiary we własne siły, zwolnione tempo reakcji)

• Nieadekwatność reakcji do siły bodźca 



Kształcenie specjalne dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu 

lekkim może być organizowane we wszystkich typach szkół:

• w szkołach podstawowych,

• w szkołach ponadpodstawowych .

oraz we wszystkich rodzajach szkół:

 ogólnodostępnych,

 ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,

 ogólnodostępnych  z oddziałami specjalnymi,

 integracyjnych,

 specjalnych.



Podstawa programowa
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
realizują tę samą podstawę programową, co ich sprawni 
rówieśnicy. 
Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania
edukacyjne (niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania) do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.



Przypomnienie…
 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim mają zaburzone myślenie abstrakcyjne, słowno-
pojęciowe.

 Ich myślenie rozwojowe zatrzymuje się na poziomie 
myślenia konkretno-obrazowego, co przejawia się w 
trudnościach z abstrahowaniem, uogólnianiem,
tworzeniem pojęć, wnioskowaniem czy przewidywaniem 
(myśleniem przyczynowo- skutkowym). 

 Zaburzenie wyższych form myślenia w znacznym 
stopniu utrudnia zdobywanie wiedzy i powoduje, że 
pewien jej zasób jest niedostępny osobom z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.



Deficyty rozwojowe powodują u osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim:
 Wolny przebieg procesów uwagi.
 Konieczność dłuższych, wyraźnych przerw pomiędzy 

oddziaływaniem na różne sfery zmysłów, odpowiedniego 
rozłożenia nauczanych treści w czasie.

 Trudności w polisensorycznym odbiorze informacji.
 Zaburzenia przyswajania informacji przy zastosowaniu dużej 

ilość bodźców.
 Trudności w przyswajaniu reguł i pojęć zwłaszcza 

abstrakcyjnych, matematycznych, gramatycznych, społecznych, 
moralnych, estetycznych.

 Konieczność wprowadzenia pozytywnej motywacji, wzmocnień, 
elementów stymulujących.  



Podstawowym celem dostosowania wymagań
jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz 
zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-
motywacyjnej. 

Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego 
umożliwiającego uczniom sprostanie wymaganiom.
Obszary dostosowania obejmują:
1) warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, 

środki dydaktyczne
2) zewnętrzną organizację nauczania 

(np. posadzenie ucznia w pierwszej ławce)
3) warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody

i formy sprawdzania i kryteria oceniania)



Jak w praktyce dostosować wymagania edukacyjne?

 Wymagania edukacyjne- definiując  pojęcie wymagań edukacyjnych, należy wyjść od definicji treści 
nauczania.  Treścią nauczania jest- mówiąc najprościej- to, czego się naucza.

Na trójwymiarowy model treści nauczania składają się:

 cele nauczania- opisują zamierzone czynności uczniów i formułuje się je w sposób operacyjny,

 materiał nauczania- to uporządkowana informacja rzeczowa,

 wymagania programowe- to oczekiwane osiągnięcia ucznia- założone przez autorów programów 
kształcenia, gdy obejmują osiągnięcia  uznane za niezbędne przez odpowiednie władze oświatowe, 
nazywamy je standardami edukacyjnymi.

 Treść nauczania ma charakter dynamiczny, jest ona przetwarzana w procesie dydaktycznym, 
planowana przez nauczyciela, poznawana przez uczniów , opanowywana po zakończeniu procesu 
dydaktycznego i po zakończeniu oceniania.

 Jeżeli wymagania programowe uznamy za zamierzone osiągnięcia ucznia wynikające z programu 
nauczania- to wymagania edukacyjne są oczekiwanymi przez nauczyciela osiągnięciami ucznia , 
formułowanymi przez niego w oparciu o podstawę programową i o realizowany program. W 
standaryzacji osiągnięć szkolnych punktem wyjścia jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, 
gdzie zapisane są standardy osiągnięć dla poszczególnych szczeblach edukacji. Spełnione wymagania 
edukacyjne stają się osiągnięciami ucznia.



Charakterystyka procesu uczenia się dzieci
 Formę, metody i treści nauczania dostosowujemy do poziomu rozwoju i zainteresowań ucznia.

 Pracę opieramy na treściach znanych dziecku.

 Ukierunkowujemy pracę poznawczą tak, aby dziecko dostrzegało cechy zasadnicze, a pomijało

szczegóły.

 Uwydatniamy najpierw różnice i kontrasty, później porównujemy i odnajdujemy 

podobieństwa.

 Unikamy nadmiaru wrażeń.

 Stwarzamy warunki do poznania wielozmysłowego.

 Systematycznie powtarzamy i utrwalamy.

 Stosujemy odtwarzanie zdobytych wiadomości jako bazy dla nowych treści. 

 Stwarzamy sytuacje do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności 

w praktycznym działaniu.



Uczeń będzie aktywny na zajęciach wtedy, gdy :

 lekcja będzie zdarzeniem, przygodą, zabawą 
w poszukiwanie i odkrywanie,

 cel będzie dla niego bliski i wyraźny
 uwzględnia jego potrzeby i zainteresowania

 ma poczucie bezpieczeństwa
 działaniom towarzyszą odczucia i emocje

 bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji
 odczuwa satysfakcję

 ma poczucie własnej wartości
 dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt

 każdy ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów.



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PRZEDMIOTACH HUMANISTYCZNYCH

OBJAWY ZABURZEŃ FORMY, METODY, SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Język polski

-słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia, 
-trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem 
określonych dźwięków (głosek) z odpowiadającymi im 
symbolami (literami),
-trudności w rozumieniu czytanych treści,
-trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu 
wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym 
(abstrakcyjnym),
-niski poziom rozwoju słowno – pojęciowego (odpowiada 
wcześniejszej fazie rozwoju),
-ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna 
wypowiedzi ustnych i pisemnych,
-słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski 
poziom graficzny – odpowiadają wcześniejszej fazie 
rozwoju), 
-słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów 
zapamiętywania, 
-duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii 
materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna),
-trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w 
długich tekstach, 
-wolne tempo procesów umysłowych i działania. 

-zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,
-dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu 
na ich opanowanie i odpytywanie,
-wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury,
-wprowadzenie dodatkowych środków dydaktycznych np. 
ilustracji, etykiet, rozsypanek wyrazowych, zdaniowych,
-odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego ,
-formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji 
powołujących się na ilustrujące przykłady 
-częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej 
pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień,
-należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac 
wykonywanych na lekcjach - dyktanda przeprowadzać 
indywidualnie w wolniejszym tempie,
-potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie 
materiału. 



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PRZEDMIOTACH HUMANISTYCZNYCH

OBJAWY ZABURZEŃ FORMY, METODY, SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

Języki obce

-trudności z prawidłową wymową,
-trudności w zapamiętywaniu i/lub 
odtwarzaniu treści, słówek, zdań,
-trudności w swobodnym wypowiadaniu 
się na określony temat,
-trudności w poprawnym czytaniu i 
pisaniu,
-problemy z gramatyką. 

-zmniejszanie ilości słówek do 
zapamiętania,
-pozostawianie większej ilości czasu na 
ich przyswojenie, 
-odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z 
czego dokładnie uczeń będzie pytany,
-wymagania w wypowiadaniu się na 
określony temat ograniczyć do kilku 
krótkich, prostych zdań na dany temat 



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PRZEDMIOTACH HUMANISTYCZNYCH

OBJAWY ZABURZEŃ FORMY, METODY, SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

Historia

-trudność w selekcji i wybraniu 
najważniejszych treści (tendencja do 
pamięciowego uczenia się wszystkiego po 
kolei),
-problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, 
nazw, miejscowości,
-nieumiejętność przekrojowego wiązania 
faktów i informacji. 

-można wypisać kilka podstawowych pytań, 
na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź 
czytając dany materiał (przy odpytywaniu 
prosić o udzielenie na nie odpowiedzi) ,
- podobnie postępować przy powtórkach,
- pozostawianie większej ilości czasu na 
przygotowanie się z danego materiału 
(dzielenie go na małe części, wyznaczanie 
czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie). 



Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 Należy stosować takie strategie pomocy uczniowi, które 
umożliwią mu zrozumienie istoty zadnia lub zagadnienia. 
Służyć temu mogą odpowiednie metody pracy :

1. problemowa, zadawania pytań, praktycznego działania 
czy oparta na przeżywaniu

2. środki dydaktyczne (modele, filmy, plansze, 
interaktywne wizualizacje itp.) 

3. oraz formy organizacyjne (zwłaszcza praca w grupach), 
eksperymenty i doświadczenia, które w edukacji 
uczniów upośledzeniem umysłowym pełnią szczególną 
rolę. 



Symptomy trudności i sposoby dostosowania 
wymagań w zakresie przedmiotów nauczania:
MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA

 trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań

 trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z 
pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane 
wzory, układy równań)

 problem z rozumieniem treści zadań

 potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania.



Pomoc w nabywaniu umiejętności matematycznych i wyobraźni 
matematycznej

 działania na konkretach, stosowanie grafów i innych pomocy, stosowanie prostych 
przykładów działań, wykorzystanie np. liczydeł, stosowanie rysunków

 Pomoc w rozwiązywaniu zadań tekstowych – szczegółowa analiza tekstu ( stosowanie 
pytań pomocniczych) oraz prowadzeniu notatek (np. karty pracy), dzielenie tekstu 
dłuższego i bardziej złożonego na części , wypisywanie danych- wypisywanie elementów 
ważnych w zadaniu, częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie 
treści zadań), powtarzanie przez ucznia tekstu własnymi słowami, praca etapami,  
szerokie stosowanie zasady poglądowości

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że 
obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej)

 podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 
zrozumiałe części). Zadawanie pytań pomocniczych, ukierunkowanie na problem, istotę 
sprawy,

 kontrolowanie toku myślenia podczas wykonywania zadań, podchodzenie do dziecka w 
trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień, 
mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania

 wydłużanie czasu na wykonanie zadania, potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla 
przyswojenia danej partii materiału, 

 zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać
 wracać do podstaw programowych z lat wcześniejszych, aby lepiej je utrwalić



Jak uczyć ? 
„Kiedy wędkarz idzie na ryby, to bierze taką przynętę, 
która pasuje rybie, a nie wędkarzowi” Aleksander 
Kamiński

 Pamiętajmy o zasadzie, że „bezpieczeństwo tkwi w różnorodności”.

 Jest to bardzo ważne w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. Aktywizowanie uczniów musi być 
priorytetem w nauczaniu na wszystkich etapach edukacyjnych. 

 Uczniowie powinni przede wszystkim badać, doświadczać, działać i 
dostrzegać związek między wiedzą nabywaną podczas zajęć a jej 
praktycznym wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia 
codziennego. Metody i techniki aktywizujące uatrakcyjniają zajęcia, 
często kojarzą się z zabawą; właściwie dobrane angażują wszystkich 
uczniów, przez co wpływają na integrację zespołu klasowego. 



Formy pracy z dziećmi
Forma pracy Charakterystyka 

INDYWIDUALNA Uczeń realizuje swoje zadanie niezależnie od pozostałych uczniów i może jedynie liczyć na pomoc 
nauczyciela. Walorem pracy indywidualnej jest wyrabianie w uczniu samodzielności i 
odpowiedzialności za wykonane zadanie, a także rozwijanie własnych umiejętności. Pozwala także
kształtować indywidualną aktywność ucznia oraz wyrabiać w nim wiarę we własne możliwości. Praca 
indywidualna może być jednolita (poszczególni
uczniowie wykonują te same zadania) i zróżnicowana (poszczególni uczniowie
wykonują odrębne zadania).

GRUPOWA W skład grupy wchodzi po kilku uczniów złączonych wspólnym zadaniem. Walorem pracy grupowej 
jest zwiększenie wiedzy i doświadczeń w grupie. Ta forma aktywności uczniów dostarcza bodźców 
aktywizujących i sprzyja uspołecznieniu uczestników grupy. Praca grupowa może być jednolita
(grupy wykonują takie same zadania, a następnie konfrontują wyniki)
i zróżnicowana (grupy wykonują różne zadania, które składają się w pewną
całość).

ZBIOROWA Występuje wtedy, gdy nauczyciel pracuje z całą klasą. Pozwala ona
nauczycielowi kierować całą klasą. Praca zbiorowa sprzyja dominacji
aktywności nauczyciela, zmniejsza się kontakt nauczyciela z pojedynczym
uczniem, bo nie wszyscy są w równym stopniu aktywni. Słabsi uczniowie są
często tylko obserwatorami zajęć.



PIRAMIDA ZAPAMIĘTYWANIA

wykład – 5%
czytanie – 10%
metody audio –
wizualne – 20%

demonstracja – 30%
grupa dyskusyjna – 50%

praktyka poprzez działanie – 75%
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – 90%

tanie – 10%
metody audio –
wizualne – 20%

demonstracja – 30%
grupa dyskusyjna – 50%

praktyka poprzez działanie – 75%
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – 90%

PIRAMIDA ZAPAMIĘTYWANIA



Metody pracy z uczniem 
Opowiadanie

Słowne, obrazowe, emocjonalne przedstawienie przebiegu jakiegoś wydarzenia, sytuacji. 
Musi mieć prostą, przejrzystą konstrukcję, plastyczną i barwną narrację. Informacje 
należy pogrupować wokół określonego konkretu (osoby, rzeczy, miejsca).Pomocą w 
kontrolowaniu prezentowanych zdarzeń jest plan. 
Aby podtrzymać uwagę ucznia należy wykorzystywać różne środki dydaktyczne 
tekstowe, obrazowe i symboliczne – literaturę piękną, teksty źródłowe, mapy, tabele, 
obrazy, ilustracje, linie chronologiczne. Niewskazane w czasie opowiadania: dygresje, 
przeskoki czasowe. Czas prezentacji informacji 15-20 minut. 

Opis

Słowne obrazowe przedstawienie składników wydarzenia, postaci, miejsca. Powinien być 
poparty pokazem (wdrożenie do wnikliwej obserwacji, podkreślenie istotnych 
elementów , uwydatnienie szczegółów). 

Pogadanka

Rozmowa nauczająca – metoda poszukująca, której celem jest aktywizowanie uczniów w 
pracy nad zdobywaniem nowych informacji. Głównym jej celem powinno być 
porządkowanie, systematyzowanie i wzbogacanie wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. 
Przed rozpoczęciem wskazane jest uświadomienie celu, do którego zmierzamy, by 
uczeń wiedział po co pracuje. Pogadanka powinna być poparta częściową orientacją 
dziecka w omawianym temacie. Podstawą dobrze zaplanowanej metody są trafnie 
zredagowane pytania, by uczeń przeszedł przez nie krok po kroku, bezpiecznie, z wiarą 
w siebie. 



Metody c.d. Wykład

Musi zawierać krótki wstęp ukierunkowujący słuchaczy, podsumowanie z podkreśleniem głównych 
informacji. Wypowiedź powinna mieć: dobre tempo, dynamikę, zmienność intonacyjną, przerwy 
wydzielające trudne treści, dostosowaną mowę ciała osoby mówiącej. Wskazane jest zapisywanie 
kluczowych słów, tworzenie schematów wypowiedzi, rysunków. Aby uczynić słuchanie aktywnym należy 
pozwolić dzieciom zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami.  Warto podeprzeć słowa materiałem 
prezentacyjnym , pokazami, demonstracjami.

Należy się wystrzegać: niezrozumiałych słów, zbyt długich zdań, nadmiernej ilości zaprzeczeń, 
nadużywania trybu warunkowego, dygresji, dyktowania treści, krytykowania wypowiedzi słuchaczy. 

Praca pod kierunkiem

Samodzielna, cicha praca uczniów wykonywana w czasie lekcji, w obecności i pod kontrolą nauczyciela.  
Z uczniami najlepiej wykorzystuje się środki dydaktyczne oparte na pracy twórczej: kolorowanie 
ilustracji, wypełnianie konturów, wypełnianie tabeli, układanie zdań z rozsypanek, dobieranie napisów 
do ilustracji, rozwiązywanie krzyżówek. Pomocne są również podręczniki i ćwiczenia. 

Metoda problemowa
Stawianie i rozwiązywanie problemów. Podstawą w rozwiązywaniu problemów przez uczniów mogą być 
przyswojone przez nich wcześniej wiadomości, poddawane dalszej obróbce w toku kolejnych operacji 

myślowych inspirowanych i kierowanych przez nauczyciela pytaniami i zadaniami 
typu: dlaczego, uzasadnij, porównaj, oceń 



ŚRODKI  AUDIOWIZUALNE – przeźrocza, filmy, prezentacje, programy 
telewizyjne, grafika komputerowa, modele, obrazy, plakaty, mapy, 
tablice, plansze, schematy, ilustracje

Funkcje środków dydaktycznych:

 motywacyjna – polegającą na wywoływaniu i podtrzymywaniu chęci i gotowości do 
uczenia się przez budzenie zaciekawienia i zainteresowania dla przedmiotu poznania, 

 poznawcza – pogłębiają wiedzę, kształtują i wzbogacają pojęcia ucznia,

 informacyjna – polegającą na szybkim i dokładnym przekazywaniu wiadomości za 
pomocą demonstrowanych rzeczy i obrazów, 

 wspomagająca - ułatwiają analizę, syntezę i porównywanie poznawanych rzeczy 
i zjawisk oraz formułowanie określonych uogólnień, 
w tym pojęć 

 weryfikująca – konkretyzacja wyobrażeń, pojęć, uczą twórczego 
i odkrywczego myślenia, 

 aktywizująca – oznaczającą, że środki dydaktyczne wielostronnie aktywizują uczniów, 
rozwijają spostrzegawczość, zdolności twórcze i kształtują umiejętności,

 uzupełniająca – w wielu sytuacjach zastępują lub uzupełniają czynności nauczyciela,



Podstawa programowa a program nauczania
KLASA 4 

Materiał nauczania Zagadnienia Realizacja podstawy programowej Przewidywane osiągnięcia 
Uczeń utrwala i poszerza wiedzę oraz rozwija umiejętności z 
klas wcześniejszych, a ponadto: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

René Goscinny, 
Jean-Jacques 
Sempé Nowe 
przygody Mikołajka 
(fragment) 

● bohater 
● składanie obietnic 
● formułowanie rad 
● wartości – rodzina 

● omawia elementy świata przedstawionego (I.1.1) 
● opowiada o wydarzeniach fabuły (I.1.7) 
● charakteryzuje bohatera (I.1.9) 
● wskazuje w utworze bohatera głównego
(I.1.11) 
● wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach (I.1.19) 
● wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost lub 
pośrednio (I. 2.2) 
● odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia 
(I.2.11) 

Język  polski | Słowa z uśmiechem Bliżej słowa | Klasy 7–8 SP 4–8



Propozycja dostosowania
● omawia elementy świata przedstawionego (I.1.1) 

● opowiada o wydarzeniach fabuły (I.1.7) 

● charakteryzuje bohatera (I.1.9) 

● wskazuje w utworze bohatera głównego (I.1.11) 

● wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach (I.1.19) 

● wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost lub 
pośrednio (I. 2.2) 

● odnosi treści tekstów kultury do własnego 
doświadczenia (I.2.11)
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