
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W CHORZOWIE 

CO MOŻE NAUCZYCIEL? 
CZYLI JAK POMÓC UCZNIOWI SŁABOSŁYSZĄCEMU  

I UPOŚLEDZONEMU UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM  

W TRUDNEJ SZTUCE NAUKI J.OBCEGO 



 

Słuch wraz z innymi zmysłami jest niezbędny do poznawania 
świata. Prawidłowe słyszenie wpływa na poczucie 

bezpieczeństwa, kształtowanie kontaktów społecznych  
i poziom osiągnięć szkolnych dziecka 



Funkcjonowanie każdego człowieka jest uzależnione od 
sprawności procesów myślowych.  

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim mają 
zaburzone myślenie abstrakcyjne i słowno-pojęciowe. Ich 

rozwój bardzo często zatrzymuje się na poziomie myślenia 
konkretno-obrazowego. 

Marta Bogdanowicz określa, że uczeń upośledzony w stopniu 
lekkim osiąga w wieku 15-21 lat wiek inteligencji 8-12 lat. 

To w znacznym stopniu utrudnia zdobywanie wiedzy  
i powoduje, że bardzo dużo umiejętności nie jest dostępne 

dla tych dzieci. 



SYMPTOMY TRUDNOŚCI W NAUCE JĘZYKA OBCEGO 

UCZEŃ  
SŁABOSŁYSZĄCY 

 
➲ sprawia wrażenie rozkojarzonego, może nie 

słyszeć, nie rozumieć poleceń nauczyciela, 
➲ posiada mały zasób słów i pojęć, szczególnie 

abstrakcyjnych, 
➲ słabo czyta i może mieć trudności w rozumieniu 

czytanego tekstu, 
➲ w pisaniu zamienia, pomija litery, cząstki wyrazów, 

myli końcówki, może pisać zlepki liter zwłaszcza  
w przypadku niezrozumienia ich znaczenia, 

➲ ma trudności w opanowaniu gramatyki, składni  
i budowaniu poprawnych wypowiedzi ustnych  
i pisemnych, 

➲ ma trudności z zapamiętaniem słówek i ich 
poprawną wymową oraz z odróżnianiem słów 
podobnie brzmiących, 

➲ słabo rozumie i zapamiętuje tekst mówiony lub 
nagrany na taśmę. 

UCZEŃ 
UPOŚLEDZONY 

 
➲ ma wolne tempo pracy (nie nadąża za objaśnieniami 

nauczyciela), 
➲ ma trudności w koncentracji uwagi przez dłuższy 

czas. Lepiej się koncentruje pracując na materiale 
konkretnym, 

➲ cechuje go mały krytycyzm. Uczeń podaje pierwszą 
odpowiedź, która mu przyjdzie do głowy, ma 
problemy z odróżnieniem odpowiedzi poprawnych 
od niepoprawnych, 

➲ cechuje go słabsze myślenie, dlatego często nie 
potrafi zastosować poznanej wiedzy w praktyce,  
pracuje schematycznie, 

➲ ma kłopoty w powiązaniu nowych informacji  
z uprzednio poznanymi, 

➲ ma trudności ze zrozumieniem sensu czytanego 
tekstu, nie potrafi samodzielnie wyszukać  
w tekście najbardziej istotnych informacji,  

➲ nie radzi sobie z pisaniem streszczeń, opisów 
charakterystyk, 

➲ ma ubogi zasób słownictwa, nie rozumie znaczenia 
wielu pojęć abstrakcyjnych i dlatego nie potrafi 
ich przyswoić w j. obcym, 

➲ może mieć trudności w zapamiętywaniu lub szybko 
zapomina przyswojoną wiedzę, 

➲ uczy się na pamięć często bez zrozumienia treści. 



PODSTAWOWE ZASADY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNCH 

Dostosowanie wymagań 

 powinno dotyczyć głównie form i metod pracy  
z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania, 

 nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, 
która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów  
z normą intelektualną, 

 nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko 
ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań 
koniecznych lub podstawowych, 

 nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy 
programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien 
dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom 
kolejnego etapu edukacyjnego. 



 

 

PODSTAWOWYM CELEM DOSTOSOWANIA  
JEST WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 
UCZNIÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM 
EMOCJONALNYM I OBNIŻENIU MOTYWACJI DO 

NAUKI. 



SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 

DYDAKTYCZNYCH 

w zakresie prezentacji materiału 

UCZEŃ  
SŁABOSŁYSZĄCY 

 
➲ zapewnienie siedzenia w pierwszej ławce, 
➲ zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania 

materiału, 
➲ podczas zapoznawania ucznia z nowym słownictwem 

zwalnianie tempa wypowiadanych słów i zwrotów, a 
nawet wypowiadanie ich przesadnie poprawnie-
hiperpoprawnie, 

➲ pozwalanie na korzystanie z dyktafonu podczas 
lekcji, 

➲ sprawdzanie rozumienia złożonych poleceń 
słownych, 

➲ zapisywanie na tablicy kluczowych słów i nowych 
pojęć, 

➲ objaśnianie  nowego słownictwa za pomocą obrazka, 
ilustracji, tworzenia związku nowego wyrazu  
z dobrze utrwalonym i wykorzystywania historyjek 
obrazkowych, 

➲ wydłużanie czasu na pamięciowe uczenie się 
wierszy, piosenek, nowego słownictwa, 

➲ dawanie dziecku gotowej notatki z lekcji do 
wklejenia do zeszytu, 

➲ pozwalanie na korzystanie z podręcznika lub 
napisanego tekstu przy odczytywaniu tekstu przez 
nauczyciela lub odtwarzaniu go z magnetofonu. 

UCZEŃ 
UPOŚLEDZONY 

 
 
➲ stosowanie nauczania polisensorycznego, 

angażującego wszystkie zmysły, 
➲ zwracanie szczególnej uwagi na najistotniejsze 

informacje (np. podkreślanie markerem rzeczy 
ważnych do zapamiętania), 

➲ ograniczanie ilości przekazywanych informacji 
(słownictwo, gramatyka) do niezbędnego minimum, 

➲ podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału 
mniejszymi partiami, z uwzględnianie wolnego 
tempa uczenia się, 

➲ dawanie dziecku gotowej notatki z lekcji  
( słownictwo, gramatyka). 



SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH 

w zakresie form sprawdzania wiedzy i oceniania umiejętności 

UCZEŃ  
SŁABOSŁYSZĄCY 

 
➲ unikanie obniżania oceny za niewłaściwą  intonację 

czytanych treści, za przekręcanie nowych słów   
i problemy z wypowiadaniem słów dłuższych, 

➲ uwzględnianie trudności w rozumieniu czytanych 
treści, 

➲ nie angażowanie ucznia do czytanie w klasie tekstu, 
z którym uczeń nie miał okazji się wcześniej 
zapoznać, 

➲ unikanie odpytywania z głośnego czytania  
w obecności innych uczniów, 

UCZEŃ 
UPOŚLEDZONY 

 
 
➲ posadzenie z uczniem zdolnym lub umożliwienie 

pracy w małych grupach (korzystanie ze wsparcia 
kolegów), 

➲ w czasie pracy na lekcji (wypowiedź ustna, 
pisemna, kartkówka) naprowadzanie na właściwy 
tok myślenia przez zadawanie dodatkowych pytań, 
udzielanie wyjaśnień i wskazówek, 

➲ formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń  
w pracach klasowych, kartkówkach i testach, 

➲ częstsze stosowanie testów wyboru, a nie pytań 
otwartych, 

➲ przy odpytywaniu stawianie pytań zamkniętych, 
➲ stosowanie częstszego odpytywania, ale 

z mniejszych partii materiału,  
➲ nie odpytywanie na wyrywki, gdyż uczeń jest  

w stanie odtworzyć informacje w sposób 
mechaniczny (według zapamiętanej kolejności), 



SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH 

 w zakresie form sprawdzania wiedzy i oceniania umiejętności 

UCZEŃ  
SŁABOSŁYSZĄCY 

 
➲ przy ocenie prac pisemnych nie obniżanie ocen za 

błędy wynikające z niedosłuchu, 
➲ stosowanie pisania ze słuchu tylko z wyrazów  lub 

zdań wcześniej z uczniem utrwalonych, w oparciu  
o znane słownictwo. Można zastąpić pisanie ze 
słuchu inną formą pisania, 

➲ przy sprawdzaniu wiedzy w formie pisemnej 
stosowanie testów wyboru,  aby zminimalizować 
liczbę wyrazów pisanych przez ucznia, 

➲ ograniczanie  wypowiadania się na określony temat 
do kilku prostych zdań, 

➲ naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych 
poprzez pytania pomocnicze, 

➲ odpytywanie z mniejszej ilości słówek, ale częściej, 
z części wiersza, piosenki. 

 
 

UCZEŃ 
UPOŚLEDZONY 

 
 
➲ przy ocenianiu branie pod uwagę również  wkładu 

pracy w wykonanie ćwiczeń, 
➲ ocenianie rzeczywistych indywidualnych postępów 

w nauce, a nie tylko stanu faktycznego, 
➲ uwzględnianie trudności w budowaniu zdań, 

tolerowanie wypowiedzi krótkich, ograniczających 
się do dwóch, trzech zdań,  

➲ przy sprawdzaniu czytania ze zrozumieniem danie 
uczniowi zestawu pytań, na które ma odpowiedzieć 
po przeczytaniu tekstu, 

➲ przy ocenianiu czytania wyznaczanie tylko 
określonego, krótszego fragmentu do opanowania. 

 



PRZYKŁADOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE 

OCENY DLA UCZNIA SŁABOSŁYSZĄCEGO  

I UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM 

NIEDOSTATECZNA 
 

Uczeń nie opanował minimum wiadomości z języka obcego. Niechętnie 
uczestniczy w lekcjach, nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez 

nauczyciela, nie posiada zeszytu ani podręcznika, nie odrabia zadań domowych. 
 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do języka obcego, wykonuje 
ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Opanował przynajmniej kilka 
kluczowych słów z danej lekcji, nie potrafi ich właściwie napisać, ale ich 

wymowa przynajmniej trochę przypomina wymowę danego słowa w języku 
obcym. Potrafi dopasować obce słowa do ich polskich odpowiedników. Potrafi 
wykonywać ćwiczenia gramatyczne bazując na przedstawionych przykładach 

zdań. Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela. Popełnia błędy 
zarówno gramatyczne jak i leksykalne. Słabo czyta, ale stara się odczytywać 

tekst, w razie dużych problemów z czytaniem, stara się powtarzać czytane przez 
nauczyciela słowa i części zdania. 



PRZYKŁADOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE 

OCENY DLA UCZNIA SŁABOSŁYSZĄCEGO  

I UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM 

DOSTATECZNA 
 

Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do języka obcego, wykonuje 
ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować 

przynajmniej 7 słów z danej lekcji, potrafi je w miarę poprawnie wymówić, choć 
może popełniać błędy w pisowni. Potrafi podać polskie odpowiedniki tych słów, 

dopasować obce słowa do ich polskich odpowiedników. Potrafi wykonywać 
zadania gramatyczne bazując na przedstawionych przykładach, potrafi ogólnie 
scharakteryzować dany czas gramatyczny (operator, końcówka, zastosowanie, 

kilka charakterystycznych słów). Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą 
nauczyciela, ale również samodzielnie, a nauczyciel tylko monitoruje jego 

postępy. Popełnia liczne błędy zarówno gramatyczne jak i leksykalne. Potrafi 
przeczytać tekst, choć z licznymi błędami. Potrafi częściowo zrozumieć czytany 

tekst i wydobyć chociaż kilka kluczowych informacji. 



PRZYKŁADOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE 

OCENY DLA UCZNIA SŁABOSŁYSZĄCEGO  

I UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM 

DOBRA 
 

Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy do języka obcego, wykonuje 
ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować większą 
część słownictwa z danej lekcji i polskie odpowiedniki słów angielskich, choć 
może popełniać nieliczne błędy w pisowni. Zna zasady zastosowania danego 

czasu czy konstrukcji gramatycznej, potrafi utworzyć zdania w danym czasie, 
choć mogą być one z nielicznymi błędami. Rozumie sens prostych tekstów i 

potrafi wydobyć z nich kluczowe informacje i zapisać je. Potrafi samodzielnie 
tworzyć proste teksty. Potrafi ładnie czytać, choć może popełniać nieliczne 

błędy. 



PRZYKŁADOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE 

OCENY DLA UCZNIA SŁABOSŁYSZĄCEGO  

I UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM 

BARDZO DOBRA 
 

Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy do języka obcego, wykonuje 
ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować większą 

część słownictwa z danej lekcji i polskie odpowiedniki słów obcych. Uczeń ładnie 
czyta, popełnia tylko nieliczne błędy w wymowie. Zna zasady zastosowania 

danego czasu czy konstrukcji gramatycznej, potrafi utworzyć zdania w danym 
czasie. Rozumie sens tekstów (prostych i złożonych) i potrafi wydobyć z nich 
kluczowe informacje i zapisać je. Potrafi napisać i zorganizować tekst, choć 
mogą występować w nim błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. 

Potrafi wypowiadać się w języku obcym na tematy z życia codziennego. 



PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DO WYKORZYSTANIA NA 

DODATKOWYCH ZAJĘCIACH Z UCZNIEM 

SŁABOSŁYSZĄCYM LUB UPOŚLEDZONYM W STOPNIU 

LEKKIM 

 
 
➲ Łańcuch wyrazów na daną literę (głoskę)  np.: story, storm, street, 

stream, strawberry, string, strong, summer itd. 
 

➲ Łańcuch wyrazów zaczynających się na ostatnią literę (głoskę) np: dog-
garden-nose-elephant-trip itd. 
 

➲ Łańcuch wyrazów kojarzonych tematycznie np.: garden-tree-flower-
grass-wegetable-fruits itd. 
 

➲ Łańcuch wyrazów kojarzonych od każdego następnego słowa np.: house-
window-glass-coffe-milk-cow-country itd. 
 

➲ Pokazywane kalambury -uczeń pokazuje zwierzę reszta zgaduje podając 
angielską nazwę np. lion, cat, monkey, dog. Uczeń pokazuje czynność- dzieci 
zgadują np. wash, cook, read, write, sing, sleep,run.  



WYBIERANIE WŁAŚCIWEGO OBRAZKA NA 

PODSTAWIE USŁYSZANEGO TEKSTU 



PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DO WYKORZYSTANIA NA 

DODATKOWYCH ZAJĘCIACH Z UCZNIEM 

SŁABOSŁYSZĄCYM LUB UPOŚLEDZONYM W STOPNIU 

LEKKIM 

 
➲ Skracanie zdań   np.:    
       My mother likes to cook dinners very much.                             
       My mother likes to cook dinners much.                                      
       My mother likes to cook.                                                           
       Mother likes to cook.                                                                                                                                                             

 
➲ Rozszerzanie zdań :                                               
       A dog is barking.                                                                         
       A small dog is a barking.                                                               
       A small black dog is a barking.                                                      
       A small black dog is a barking in the garden.                                
       A small black dog is a barking very laud in the garden.           

 
➲ UKŁADANIE ZDAŃ Z ROZSYPANYCH WYRAZÓW  
 drink    breakfast   for   Mary   coffee   always                                                                                                      

Mary always drink coffee for breakfast.                         
 buy   in   we   this   bread   sometimes   shop                                                                                                         

We sometimes buy bread in this shop. 
 
                                                                                                                



UKŁADANIE OPOWIADANIA  

Z ROZSYPANYCH ZDAŃ 



USTALANIE NA PODSTAWIE OBRAZKA CZY 

PODANE ZDANIA SĄ FAŁSZYWE CZY 

PRAWDZIWE 



TEKST Z LUKAMI 



ODNAJDYWANIE WŁAŚCIWEGO SŁOWA 

NA PODSTAWIE OPISU 



TEKST NAPISANY BEZ ZNAKÓW 

PRZESTANKOWYCH 



PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DO WYKORZYSTANIA NA 

DODATKOWYCH ZAJĘCIACH Z UCZNIEM 

SŁABOSŁYSZĄCYM LUB UPOŚLEDZONYM W STOPNIU 

LEKKIM 

 
 

➲ ODRZUCANIE WYRAZU, KTÓRY NIE PASUJE ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE: 
 sad, happy, heavy 
 parrot, duck, carrot 
 skirt, hat, head 
 hamster, goase, ghost 
 sad, happy, heavy 
 parrot, duck, carrot 
 skirt, hat, head 
 hamster, goase, ghost 

 
➲ ODRZUCANIE WYRAZU, KTÓRY NIE PASUJE ZE WZGLĘDU NA RYM: 
 shoe, fish, dish 
 seven, night, heaven 
 house, mouse, lamp 
 angry, thirsty, hungry 
 hat, cat, bed 
 table, snake, cake 
 car, door, four 

 



DOMINO OBRAZKOWO-WYRAZOWE 



MEMORY WYRAZOWE 



BINGO WYRAZOWE 



UKŁADANIE I OPOWIADANIE HISTORYJEK 

OBRAZKOWYCH 



WYSZUKIWANIE I NAZYWANIE RÓŻNIC NA 

OBRAZKACH 



UKŁADANIE I ROZWIĄZYWANIE 

KRZYŻÓWEK 



WYSZUKIWANIE WYRAZÓW  

W KWADRACIE MAGICZNYM 



 

 

 

 


