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METODY DYDAKTYCZNE A SPECJALNE POTRZEBY 
EDUKACYJNE 
 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

Pogadanka 

Odwołanie do konkretu, prosty język powiązany 
z codziennym doświadczeniem, poszukiwanie 
możliwości zaangażowania wszystkich zmysłów. 
Celowe kierowanie rozmową – stwarzanie 
przestrzeni dla wypowiedzi wszystkich uczniów 
w tym z niepełnosprawnością intelektualną 

Wykład 
Forma mało skuteczna, ograniczenie do bardzo 
krótkich okresów, odwołanie do konkretu, wsparcie 
pokazem 

Opowiadanie 

Metoda ograniczona w swoim zastosowaniu do 
młodszych klas szkoły podstawowej, mało 
skuteczna, konieczne jest odwołanie do konkretnej 
sytuacji,  

Burza mózgów 

Stworzenie warunków do przedstawienia swoich 
pomysłów-przygotowanie pomocy do ich zapisania 
unikanie hierarchizowania i oceniania pomysłów. 
Każdy nawet najbardziej „dziwny” pomysł jest 
potrzebny. Dążenie do zaangażowania się 
wszystkich uczniów w dyskusję nad poszukiwaniem 
wspólnego rozwiązania. Nauczyciel dziękuje grupie 
za zaangażowanie 

Mapa pojęciowa 

Odwołanie się do graficznego przedstawienia 
problemu, z wykorzystaniem np. rysunku. 
Angażowanie wszystkich uczestników w zbieranie 
informacji oraz ich posegregowanie i analizę. 
Uczniowie pracują wspólnie tworząc wizualizacje 
problemu w postaci grafiki np. na tablicy lub 
w formie plakatu. Wspólnie prezentują lub 
wybierają przedstawiciela. 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Przygotowanie tematu/zadania. Ustalenie 
i dostosowanie stopnia trudności pytań 
i przygotowanie najważniejszych informacji. 
Przedstawienie pytań czyli tekstu przewodniego. 
Przygotowanie i przeczytanie z uczniem formularza 



instrukcji wykonywanego zadania. Określenie 
z uczniem działań praktycznych, podczas których 
monitorujemy przebieg, naprowadzamy na 
prawidłowe wykonanie polecenia. Zadanie może 
być wykonane częściowo przy pomocy nauczyciela. 

Śnieżna kula 

Sformułowanie tematu w sposób zrozumiały, 
wsparty wizualizacją. Przygotowanie pomocy 
(kartki, kolorowe długopisy, flamastry)Uczeń ma 
zabezpieczony czas na pracę samodzielną, sam 
wyciąga wnioski i szuka rozwiązań Na etapie pracy 
w parach osobiście decyduje z kim chce pracować, 
w kolejnych etapach nauczyciel dobiera grupę.  

Metoda 
doświadczalna 

Przygotowanie materiałów i pomocy 
dydaktycznych uwzgledniających zastosowanie 
w codziennej praktyce odnoszących się do realnego 
konkretu. Umożliwiamy bezpośrednie działanie od 
łatwych doświadczeń stopniowo zwiększając 
stopień trudności Uczeń bezpośrednio obserwuje 
i eksperymentuje co pozwala mu nie tylko aktywnie 
uczestniczyć ale również poznawać i wyciągać 
wnioski. Pozwala mu to osiągać nowe umiejętności 
od łatwych do bardziej złożonych.  

 

SPEKTRUM AUTYZMU 
 

Pogadanka 
Wsparcie obrazem, grafiką, „unaocznianie” 
poruszanych treści, uważny dobór słownictwa, 
unikanie metafor, przenośni i wieloznaczności. 

Wykład 
Forma trudna do zastosowania gdyż wymaga 
kompetencji w obszarze myślenia hipotetyczno- 
dedukcyjnego,  mało skuteczna  

Opowiadanie Metoda nieskuteczna ze względu na specyfikę 
zaburzenia 

Burza mózgów 

Prezentacja problemu przed zajęciami metodą 
Burzy Mózgów. Metoda aktywizująca jednostkę we 
współdziałaniu w grupie. 

Umożliwienie prezentacji pomysłu wszystkim 
uczestnikom ważna jest ilość pomysłów nie ich 
jakość. Umożliwienie zapisu pomysłów. 



Przedstawienie zasad i celu burzy mózgów. Język 
prosty, krótkie wypowiedzi. 

Motywowanie uczniów do aktywności społecznej 
poprzez docenianie ich wypowiedzi i pomysłów. 
Nauczyciel dziękuje grupie za zaangażowanie 

Mapa pojęciowa 

Aktywny udział wszystkich uczniów we wspólnej 
pracy, prezentacja problemu przez ucznia z ASD, 
umożliwienie gromadzenia i zaprezentowania 
pomysłów przez wszystkich uczniów  w formie 
rysunków, haseł lub np. symboli. 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Metoda angażująca ucznia do pracy samodzielnej. 
Pytania prowadzące muszą być proste 
i uwzględniać tempo pracy i ograniczenie związane 
z wąskimi zainteresowaniami ucznia. 

Konieczne jest wsparcie pomocami wizualnymi.  

 Zadanie może być wykonane częściowo przy 
pomocy nauczyciela. 

Śnieżna kula 

Temat zadania formułujemy prostym 
jednoznacznym językiem, unikamy metafor. 
Wspieramy go wizualizacją. Przygotowanie pomocy 
(kartki, kolorowe długopisy, flamastry)Uczeń ma 
zabezpieczony czas na pracę samodzielną, sam 
wyciąga wnioski i szuka rozwiązań i formułuje 
odpowiedzi. Na etapach pracy w grupach musi 
otrzymać wsparcie nauczyciela przy nawiązywaniu 
interakcji z rówieśnikami. 

Metoda 
doświadczalna 

Uważny dobór słownictwa, unikanie metafor 
i wieloznaczności Metoda pozwalająca uczniowi 
samodzielnie doświadczyć nie tylko przez 
obserwację ale bezpośrednie wielozmysłowe 
poznanie. Konieczne uwzględnienie zainteresowań 
ucznia, wyjście w działaniu od tego co znane do 
poznania nowych zjawisk. Włączanie w trakcie 
ćwiczenia w interakcje i współdziałanie w parze, 
a następnie w grupie.  

 

  



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA 
 

Pogadanka 

Zadbanie o dobrą pozycję ucznia i nauczyciela 
umożlwiającą pełny udział ucznia, kontakt 
wzorkowy, komfort ucznia poruszającego się na 
wózku, wspomagającego się chodzikiem lub innym 
wsparciem ortopedycznym 

Wykład 
Forma mało skuteczna, ograniczenie do bardzo 
krótkich okresów, odwołanie do konkretu, wsparcie 
pokazem, włączeniem konwersacji z uczniami. 

Opowiadanie 

Metoda ograniczona w swoim zastosowaniu do 
młodszych klas szkoły podstawowej, mało 
skuteczna, konieczne jest odwołanie do konkretnej 
sytuacji, 

Burza mózgów 

Stworzenie warunków do przedstawienia swoich 
pomysłów-przygotowanie pomocy do ich zapisania 
unikanie hierarchizowania i oceniania pomysłów. 
Każdy nawet najbardziej „dziwny” pomysł jest 
potrzebny. Dążenie do zaangażowania się 
wszystkich uczniów w dyskusję nad 
poszukiwaniem wspólnego rozwiązania. Nauczyciel 
dziękuje grupie za zaangażowanie 

Mapa pojęciowa 

Przygotowanie przestrzeni dla ucznia 
niepełnosprawnego ruchowo. Umożliwienie 
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu mapy 
pojęciowej. Zadbanie o warunki umożliwiające 
uczniowi rzeczywisty udział w tworzeniu mapy 
i graficznego przedstawienia problemu, 
z wykorzystaniem np. rysunku. Uczniowie pracują 
wspólnie tworząc wizualizacje problemu w postaci 
grafiki np. na tablicy lub w formie plakatu. Wspólnie 
prezentują  lub  wybierają przedstawiciela. 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Przygotowanie dla ucznia swobodnej przestrzeni 
do pracy samodzielnej 

Przygotowanie tematu/zadania. Ustalenie 
i dostosowanie stopnia trudności pytań 
i przygotowanie najważniejszych informacji. 
Przedstawienie pytań czyli tekstu przewodniego. 
Przygotowanie formularza instrukcji 
wykonywanego zadania. Określenie z uczniem 
działań praktycznych, podczas których 



monitorujemy przebieg, naprowadzamy na 
prawidłowe wykonanie polecenia. 

Śnieżna kula 

Zabezpieczenie uczniowi kontaktu wzrokowego, 
prawidłowej pozycji ciała i możliwości pracy w małej 
grupie. Sformułowanie tematu w sposób 
zrozumiały, wsparty wizualizacją. Przygotowanie 
pomocy (kartki, kolorowe długopisy, 
flamastry)Uczeń ma zabezpieczony czas na pracę 
samodzielną, sam wyciąga wnioski i szuka 
rozwiązań Na etapie pracy w parach osobiście 
decyduje z kim chce pracować, w kolejnych 
etapach nauczyciel dobiera grupę. 

Metoda 
doświadczalna 

Umożliwienie bezpośredniego udziału 
w eksperymentach, doświadczeniach, praktycznym 
działaniu poprzez zapewnienie dostępu, kontaktu, 
właściwego ułożenia ciała. Przygotowanie tematu, 
zadań  i ćwiczeń uwzględniających 
niepełnosprawność ucznia, pozwalających 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Stworzenie 
warunków do powstania poczucia sprawczości 
i sukcesu będących motorem dla motywacji 
wewnętrznej. 

 

WADY WZROKU 
 

Pogadanka 

Wiodąca forma ze względu na nabywanie 
informacji głównie słuchowo. Konieczne 
zaznaczenie że informacja jest kierowana również 
do ucznia niewidomego. Uważna kontrola długości 
wypowiedzi i poruszanych treści ze względu na 
duży stopień męczliwości. 

Wykład 
Forma mało skuteczna, ograniczenie do bardzo 
krótkich okresów, odwołanie do konkretu,  
włączeniem konwersacji z uczniami. 

Opowiadanie 
Metoda ograniczona w swoim zastosowaniu do 
młodszych klas szkoły podstawowej, konieczne jest 
odwołanie do konkretnej sytuacji. 

Burza mózgów 
Stworzenie warunków do przedstawienia swoich 
pomysłów-  unikanie hierarchizowania i oceniania 
pomysłów. Każdy nawet najbardziej „dziwny” 



pomysł jest potrzebny. Dążenie do zaangażowania 
się wszystkich uczniów w dyskusję nad 
poszukiwaniem wspólnego rozwiązania. 

Nauczyciel dziękuje grupie za zaangażowanie. 

Mapa pojęciowa 

Metoda nieskuteczna w przypadku uczniów 
niewidomych, w przypadku uczniów słabo 
widzących konieczne jest zastosowanie 
odpowiednich narzędzi do pisania np. markery. 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Metoda trudna do przeprowadzenia, konieczne 
zapewnienie uczniowi maszyny do pisania pismem 
Braille’a oraz informacji w formie dźwiękowej lub w 
piśmie Braille’a. 

Zadanie może być wykonane częściowo przy 
pomocy nauczyciela. 

Śnieżna kula 

Metoda trudna w zastosowaniu w przypadku 
uczniów niewidomych, w przypadku uczniów słabo 
widzących konieczne jest  zastosowanie 
odpowiednich przyborów do pisania np. markery. 
Oraz pomocy np. powiększalnik, lupa. 

Metoda 
doświadczalna 

Przygotowanie materiałów i pomocy 
dydaktycznych uwzgledniających zastosowanie 
w codziennej praktyce odnoszących się do realnego 
konkretu. Przygotowanie rzeczywistych pomocy 
z życia codziennego. Umożliwiamy bezpośrednie 
działanie od wcześniej zaplanowanych, łatwych 
doświadczeń stopniowo zwiększając stopień 
trudności Uczeń z dysfunkcją wzroku bezpośrednio 
bada wielozmysłowo pozostałymi zmysłami, 
eksperymentuje i analizuje co pozwala mu nie tylko 
aktywnie uczestniczyć ale również poznawać, 
wyciągać i przedstawiać wnioski. 

 

  



WADY SŁUCHU  
 

Pogadanka 
Metoda mało skuteczna ze względu na deficyty 
słuchu i niewielkie możliwości percepcji informacji 
tą drogą. 

Wykład Forma trudna do zastosowania ze względu na 
rodzaj niepełnosprawności. 

Opowiadanie Metoda trudna do zastosowania oraz mało 
efektywna ze względu na specyfikę zaburzenia 

Burza mózgów 

Uwzględnienie problemów związanych 
z deficytem, przekazanie krótkich poleceń 
i informacji używając wyraźnej mowy. Konieczne 
ustalenie zasad obowiązujących w trakcie pracy 
metodą np. kolejności wypowiedzi, tempa. 
Umożliwienie dostępu do informacji pisemnych. 
Stworzenie warunków do przedstawienia swoich 
pomysłów-  unikanie hierarchizowania i oceniania 
pomysłów. Każdy nawet najbardziej „dziwny” 
pomysł jest potrzebny. Dążenie do zaangażowania 
się wszystkich uczniów w dyskusję nad 
poszukiwaniem wspólnego rozwiązania 

Mapa pojęciowa 

Metoda trudna i ograniczona ze względu na 
deficyty słuchu. Konieczne jest ustalenie zasady że 
wszystkie gromadzone wiadomości są 
przedstawione w postaci graficznej. Umożliwienie 
współpracy przy tworzeniu plakatu z uczniem 
słyszącym. 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Przygotowanie tematu/zadania w formie tekstu 
Ustalenie i dostosowanie stopnia trudności pytań 
i przygotowanie najważniejszych informacji. 
Przedstawienie pytań czyli tekstu przewodniego. 
Przygotowanie formularza instrukcji 
wykonywanego zadania. Określenie z uczniem 
działań praktycznych, podczas których 
monitorujemy przebieg, naprowadzamy 
na prawidłowe wykonanie polecenia 

Śnieżna kula 

Metoda w której nauczyciel musi wziąć pod uwagę 
deficyt słuchu. Sformułowanie  krótkich poleceń 
i informacji używanie wyraźnej mowy , twarz osoby 
współdziałającej powinna być widoczna dla ucznia. 
Konieczne ustalenie zasad obowiązujących 



w trakcie pracy metodą np. kolejności wypowiedzi, 
tempa, czasu na odpowiedź Umożliwienie dostępu 
do informacji pisemnych, wizualizacji 

Metoda 
doświadczalna 

Przygotowanie materiałów i pomocy 
dydaktycznych uwzgledniających zastosowanie 
w codziennej praktyce odnoszących się do sytuacji 
życia codziennego. Umożliwiamy bezpośrednie 
działanie od łatwych doświadczeń stopniowo 
zwiększając stopień trudności Uczeń podejmuje 
bezpośrednio, zaplanowane wcześniej działanie. 
Obserwuje i eksperymentuje co pozwala mu nie 
tylko aktywnie, umiejętnie uczestniczyć ale również 
poznawać, wyciągać i przedstawiać wnioski. 
Pozwala mu to osiągać nowe umiejętności od 
łatwych do bardziej złożonych. 

 

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE 
 

Pogadanka 

Odwołanie do konkretu oraz prosty język. Ze 
względu na problemy z koncentracja uwagi, dużą 
aktywność psychoruchową- krótkie wypowiedzi 
oparte na przykładach z życia codziennego. 
Wspieranie pytaniami pomocniczymi 

Wykład 
Forma mało skuteczna, ograniczenie do bardzo 
krótkich okresów, odwołanie do konkretu, wsparcie 
pokazem, włączeniem konwersacji z uczniami. 

Opowiadanie 

Metoda ograniczona w swoim zastosowaniu do 
młodszych klas szkoły podstawowej, mało 
skuteczna, konieczne jest odwołanie do konkretnej 
sytuacji, 

Burza mózgów 

Stworzenie warunków do przedstawienia swoich 
pomysłów-przygotowanie pomocy do ich zapisania 
unikanie hierarchizowania i oceniania pomysłów. 
Każdy nawet najbardziej dziwny i szalony pomysł 
jest potrzebny. Dążenie do zaangażowania się 
wszystkich uczniów w dyskusję nad 
poszukiwaniem wspólnego rozwiązania. 
Motywowanie uczniów do aktywności społecznej 
poprzez docenianie ich wypowiedzi i pomysłów. 
Nauczyciel dziękuje grupie za zaangażowanie 



Mapa pojęciowa 

Uwzględnienie krótkiego czasu koncentracji uwagi. 
Odwołanie się do graficznego przedstawienia 
problemu, z wykorzystaniem np. rysunku. 
Angażowanie wszystkich uczestników w zbieranie 
informacji oraz ich posegregowanie i analizę. 
Uczniowie pracują wspólnie tworząc wizualizacje 
problemu w postaci grafiki np. na tablicy lub w 
formie plakatu. Wspólnie prezentują  lub  wybierają 
przedstawiciela 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Metoda angażująca ucznia do pracy samodzielnej. 
Pytania prowadzące muszą być proste 
i uwzględniać tempo pracy i ograniczenie związane 
z krótkim czasem koncentracji uwagi. 

Zadanie może być wykonane częściowo przy 
pomocy nauczyciela   

Śnieżna kula 

Sformułowanie tematu w sposób atrakcyjny 
i zrozumiały, wsparty wizualizacją. Przygotowanie 
pomocy (kartki, kolorowe długopisy, 
flamastry)Uczeń samodzielnie wykonuje zadanie 
podzielone na etapy, uwzględnienie krótkiego 
czasu koncentracji uwagi, sam wyciąga wnioski 
i szuka rozwiązań Na etapie pracy w parach 
osobiście decyduje z kim chce pracować, 
w kolejnych etapach nauczyciel dobiera grupę 

Metoda 
doświadczalna 

Uważne kierowanie rozmową – zarówno dbanie o 
włączanie w udział wszystkich członków, ale także 
uwaga i hamowanie monologowania, wypowiedzi 
nie na temat. Umożliwienia uczniowi 
samodzielnego doświadczania nie tylko przez 
obserwację ale również bezpośrednie 
wielozmysłowe poznanie. , wyjście w działaniu od 
tego co znane do poznania nowych zjawisk. 
Włączanie w trakcie ćwiczenia w interakcje 
i współdziałanie w grupie. 

 

  



UCZEŃ ZDOLNY  
 

Pogadanka 

Formułowanie hipotez, problemów i stawianie 
pytań angażujących ucznia. Poszukiwanie 
odpowiedzi i rozwiązań. Umożliwienie uczniowi 
poprowadzenia zajęć i przejęcia inicjatywy.  

Wykład 

Forma wykładu problemowego, poszukiwanie 
rozwiązań, odwołanie się do konkretu, praktyki, 
wsparcie pokazem, włączeniem konwersacji 
z uczniami. 

Opowiadanie 
Metoda ograniczona w swoim zastosowaniu do 
młodszych klas szkoły podstawowej, konieczne jest 
odwołanie do konkretnej sytuacji, 

Burza mózgów 

Ustalenie problemu, pozwolenie na przedstawienie 
wyjątkowych pomysłów na jego rozwiązanie. 
Włączenie wszystkich uczniów w pracę opartą na 
współdziałaniu. Nauczyciel dziękuje grupie za 
zaangażowanie 

Mapa pojęciowa 

Umożliwienie uczniom łatwego zapamiętywania 
informacji. Stworzenie warunków do wspólnego 
rozwiązywania problemu, uczenia się 
współdziałania i   dzielenia się swoją wiedzą przy 
tworzeniu mapy. 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Umożliwienie uczniowi samodzielnie wykonania  
zadanego zadania. Przygotowanie tematu/zadania. 
Przygotowanie informacji. Przedstawienie pytań 
czyli tekstu przewodniego. Przygotowanie 
formularza instrukcji wykonywanego zadania. 
Określenie z uczniem działań praktycznych, 
podczas których monitorujemy przebieg. 

Śnieżna kula 

Przygotowanie tematu/zadania na wysokim 
poziomie uwzględnienie właściwego stopnia 
trudności. Zadania muszą być oryginalne 
i nieszablonowe. Ustalenie czasu pracy 
indywidualnej. Uwzględnienie poziomu trudności 
zadania, ćwiczenia przy doborze grup na kolejnych 
etapach,  przygotowanie zadań dodatkowych. 

Metoda 
doświadczalna 

Budowanie umiejętności identyfikowania 
problemów, Wykorzystanie poziomu wiedzy ucznia 
do jej analizy i selekcjonowania. Stworzenie 



warunków do zaplanowanego i celowego udziału w 
obserwacji i eksperymencie. Umożliwienie 
wykorzystania potencjału przez ucznia do 
opanowania umiejętności myślenia naukowego 
oraz wykorzystywania metod badawczych 
w uczeniu się.  

 

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 
 

Pogadanka 

Odwołanie do konkretu, język prosty, wypowiedzi, 
polecenia krótkie. Poszukiwanie stymulowania 
wielozmysłowego. Stosowanie takich form jak 
śpiew i czytanie zwiększających możliwości 
zapamiętywia.  

Wykład 
Forma mało skuteczna, ograniczenie do bardzo 
krótkich okresów, odwołanie do konkretu, wsparcie 
pokazem, włączeniem konwersacji z uczniami. 

Opowiadanie 

Metoda ograniczona w swoim zastosowaniu do 
młodszych klas szkoły podstawowej, mało 
skuteczna, konieczne jest odwołanie do konkretnej 
sytuacji. 

Burza mózgów 

Prezentacja problemu przed zajęciami metodą 
Burzy Mózgów. Używanie prostego, języka. Metoda 
aktywizująca jednostkę we współdziałaniu 
w grupie. 

Mapa pojęciowa 

Przekazanie instrukcji i polecenia w sposób prosty, 
używając wyraźnej mowy, ukierunkowanie 
przekazu bezpośrednio do ucznia. Przydzielenie 
konkretnego działania w trakcie udziału  we 
wspólnej pracy,  umożliwienie gromadzenia 
i zaprezentowania pomysłów przez wszystkich 
uczniów  w formie rysunków, haseł lub np. symboli 

Metoda tekstu 
przewodniego 

Metoda angażująca ucznia do pracy samodzielnej. 
Ze względu na krótki czas koncentracji uwagi uczeń 
wykonuje zadanie tylko w części samodzielnie. 

Przygotowanie tematu/zadania. Ustalenie 
i dostosowanie stopnia trudności pytań 
i przygotowanie najważniejszych informacji. 
Przedstawienie pytań czyli tekstu przewodniego. 
Przygotowanie i przeczytanie z uczniem formularza 



instrukcji wykonywanego zadania. Określenie 
z uczniem działań praktycznych, podczas których 
monitorujemy przebieg, naprowadzamy na 
prawidłowe wykonanie polecenia. 

 Śnieżna kula 

Temat zadania formułujemy w sposób prosty, 
jednoznaczny, używając mowy w sposób wyraźny 
i zrozumiały. Poparty wizualizacją. Przygotowanie 
pomocy (kartki, kolorowe długopisy, 
flamastry)Uczeń ma zabezpieczony czas na pracę 
samodzielną, umożliwiamy zadawanie pytań. 
Samodzielnie wyciąga wnioski oraz szuka 
rozwiązań i  odpowiedzi. Na etapach pracy 
w grupach konieczne jest dobranie grupy 
wspierającej. 

Metoda 
doświadczalna 

Uważny dobór słownictwa,   

Temat obserwacji, eksperymentu formułujemy 
w sposób prosty, jednoznaczny, używając mowy 
w sposób wyraźny i zrozumiały. Poparty 
wizualizacją. 

Uczeń samodzielnie doświadcza nie tylko przez 
obserwację ale bezpośrednie wielozmysłowe 
poznanie. Konieczne uwzględnienie krótkiego 
czasu koncentracji uwagi, wyjście w działaniu od 
tego co znane do poznania nowych zjawisk.  

  



PROPONOWANE METODY TERAPII 
WSPOMAGAJĄCYCH 
Metoda Knillów jest zestawem ćwiczeń w trakcie których wykorzystujemy 
naturalne ruchy dziecka, odbywa się to w sposób integralny z muzyką co 
skutkuje koncentracją uwagi. Tak prowadzone zajęcia odbywają się 
systematycznie i cyklicznie co buduje u dziecka poczucie bezpieczeństwa. 

Poranny Krąg jest zestawem zaplanowanych ćwiczeń powiązanych 
z porami roku, bazujących na polisensorycznej stymulacji zmysłów. Jest 
metodą pracy w grupie. 

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą wykorzystywaną do 
uczenia kompetencji społecznych, jest metodą pracy w grupie. 

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne opiera się na ćwiczeniach 
ruchowych, dąży do wyposażenia dzieci w kompetencje komunikacyjne, 
ruchowe i świadomości swojego ciała, jest metodą pracy w małych grupach. 

Metoda Dobrego Startu opiera się na ćwiczeniach prowadzonych w formie 
zabawy, z udziałem symboli graficznych. Aktywizowane w dużej mierze są 
percepcje wzrokowa, słuchowa i ruchowa 

Kinezjologia edukacyjna Dennisona jest zestawem ćwiczeń łączących 
w swoim przebiegu jednoczesne funkcjonowanie półkul mózgu. 

Metoda Wideotreningu Komunikacji polega na nagrywaniu filmów z życia 
codziennego dziecka i w dalszej kolejności analizowanie i wyciąganie 
wniosków razem z rodzicami 

Historie społeczne to zbiór opowiadań o codziennych sytuacjach 
zachodzących wokół. 

Program TEACCH charakteryzujący się bardzo dużą ilością ćwiczeń, metod 
i różnorodnych technik bazuje na edukacji realizowanej w ściśle określonych 
warunkach zorganizowanej przestrzeni. 

Sala Doświadczania Świata to sala wyposażona w liczne rozwiązania 
techniczne mające na celu wielozmysłową stymulację w warunkach 
poczucia  bezpieczeństwa i relaksu. 

Gospodarka żetonowa jest behawioralną techniką terapeutyczną 
polegającą na instrumentalnym pozytywnym wzmacnianiu zachowań 
oczekiwanych i pożądanych. 

Metoda pedagogiki zabawy to nauka przez zabawę, zestaw zabaw 
budujących poczucie bezpieczeństwa, pozytywne emocje. Metoda pracy 
w grupie. 

Metoda Tomatisa jest treningiem słuchowym polegającym na słuchaniu w 
specjalistycznych słuchawkach przez dziecko szeregu dźwięków 
wykorzystując tzw. „elektroniczne ucho”. Jest pomocna we wspomaganiu 
dzieci mających różnorodne deficyty umiejętności szkolnych. 



Piktogramy, PCS, PECS, Makaton, Mówik to proponowane metody 
komunikacji wspomagającej i alternatywnej wykorzystujące obrazki, 
symbole i znaki służące do komunikacji. Umożliwiają one komunikowanie 
się uczniom nie mówiącym jak również  posługującym się  mową, jednak 
w sposób niekomunikatywny. 

Język migowy, Daktylografia, Fonogesty Optyczno – słuchowy odbiór 
mowy i jej rozpoznawanie, System FM są to systemy wspomagające, które 
skutecznie umożliwią komunikację z dzieckiem głuchym i słabosłyszącym. 
Oparte są na gestach palców dłoni, posługiwaniu się głośnym mówieniem, 
czy też wykorzystujące urządzenie pracujące w systemie FM. To ostatnie 
rozwiązanie może się okazać nieodzowne w przypadku ucznia 
z niedosłuchem centralnym. 

Program Rozwijania Percepcji Wzrokowej M. Frostig jest 350 gier i zabaw 
wspomagających  rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji. 

Dogoterapia, hipoterapia to proponowane zajęcia realizowane w bliskim 
kontakcie ze zwierzętami, co korzystnie wpływa na dobrostan psychiczny 
dziecka. 

 
 
  



METODY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH 
FUNKCJONOWANIE UCZNIA ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. 
 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

Komunikacja 

• Piktogramy, PCS 

• Słownik Makaton 

• System Blissa 

Metoda  krakowska J. Cieszyńskiej 

• Mówik 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

• Programy Aktywności M.Ch. Knill 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Choreoterapia 

• Hipoterapia 

• Fizjoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Sala Doświadczania Świata 

• Metoda Tomatisa 

Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

• Program Rozwijania Percepcji Wzrokowej M. 

Frostig 

• Biofeedback 

• Behawioralne met. nauczania 

• Metoda Kepharta- 

• Psychomotoryka 



Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Biblioterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Metoda Symboli Dźwiękowych Techniki 

relaksacyjne Metoda pedagogiki  zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Gospodarka żetonowa 

• Historie społeczne 

• Metoda Wideotreningu Komunikacji 

 

SPEKTRUM AUTYZMU 
 

Komunikacja 

• Piktogramy, PCS, Metoda   krakowska J. 

Cieszyńskiej 

• Mówik 

• PECS 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

• Programy Aktywności M.Ch. Knill 

• Kinezjologia Edukacyjna 

• Dennisona 

• Hipoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Sala Doświadczania Świata 

• Metoda Tomatisa 



Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Biofeedback 

• Behawioralne met. Nauczania 

• Metoda Kepharta-Psychomotoryka 

• Metoda TEACCH 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki relaksacyjne Pedagogika zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Socjodrama 

• Gospodarka żetonowa 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

• Metoda Wideotreningu Komunikacji 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA  
 

Komunikacja • Piktogramy 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Hipoterapia 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

• Programy Aktywności M.Ch. Knill 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Choreoterapia 

• Fizjoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 



• Sala Doświadczania Świata  

• Metoda Tomatisa 

Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Program Rozwijania Percepcji Wzrokowej M. 

Frostig 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Biblioterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Metoda Symboli Dźwiękowych Techniki 

relaksacyjne Metoda pedagogiki zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Socjodrama 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

 

WADY WZROKU 
 

Komunikacja • Alfabet Braille’a 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Hipoterapia 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

• Programy Aktywności M.Ch. Knill 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Choreoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 



• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Sala Doświadczania Świata  

• Metoda Tomatisa 

• Terapia widzenia 

Zdolności uczenia 
się 

• Program Rozwijania Percepcji Wzrokowej M. 

Frostig 

• Biofeedback 

• Met. Dobrego Startu 

• Metoda Kepharta- Psychomotoryka 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Metoda Symboli Dźwiękowych Techniki 

relaksacyjne Metoda pedagogiki zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

 

WADY SŁUCHU  
 

Komunikacja 

• Język migowy 

• Daktylografia 

• Fonogesty 

• Optyczno – słuchowy odbiór mowy i jej 

rozpoznawanie 

• System FM 



Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Hipoterapia 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Choreoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Sala Doświadczania Świata  

• Metoda Tomatisa 

• Trening słuchowy 

Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Metoda Kepharta 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Biblioterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Metoda Symboli Dźwiękowych Techniki 

relaksacyjne Metoda pedagogiki zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

• Metoda Wideotreningu Komunikacji 

 

  



NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE 
 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Hipoterapia 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Choreoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Metoda Tomatisa 

Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Met. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

• Biofeedback 

• Behawioralne met. Nauczania 

• Metoda Kepharta-Psychomotoryka 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Biblioterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Metoda Symboli Dźwiękowych Techniki 

relaksacyjne Metoda pedagogiki zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Socjodrama 

• Gospodarka żetonowa 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

• Metoda Wideotreningu Komunikacji 

 



UCZEŃ ZDOLNY  
 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Hipoterapia 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Choreoterapia 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Sala Doświadczania Świata  

• Metoda Tomatisa 

Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Met. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Biblioterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Techniki relaksacyjne Metoda pedagogiki 

zabawy 

Rozwój społeczny 

• Trening umiejętności społecznych 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

 

  



SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ  
 

Komunikacja 
• Słownik Makaton 

• System FM 

Rozwój ruchowy i 
świadomość 
własnego ciała 

• Kinezjologia Edukacyjna Dennisona 

• Hipoterapia 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

Stymulacja 
sensoryczna 

• Masaże sensoryczne 

• Met. Integracji Sensorycznej SI 

• Sala Doświadczania Świata  

• Metoda Tomatisa 

Zdolności uczenia 
się 

• Metoda Dobrego Startu 

• Met. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

• Biofeedback 

• Metoda Kepharta- Psychomotoryka 

Rozwój sfery 
emocjonalnej 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Biblioterapia 

• Dogoterapia 

• Techniki dramowe 

• Metoda Symboli Dźwiękowych Techniki 

relaksacyjne Metoda pedagogiki zabawy 

Rozwój społeczny 

• Poranny Krąg 

• Trening umiejętności społecznych 

• Gospodarka żetonowa 

• Historie społeczne 

• Krąg przyjaciół 

• Metoda Wideotreningu Komunikacji 



 


