
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PRACY Z

DZIECKIEM/UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZBAMI EDUKACYJNYMI 

W PRZEDSZKOLU/SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Każdy nauczyciel ma obowiązek poznać potrzeby, problemy i sytuację swoich 

podopiecznych. Źródłem ważnych informacji o dziecku/uczniu są przede wszystkim : rodzice 

dziecka, nauczyciele uczący dziecko, pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda oraz 

dokumenty (orzeczenia, opinie, IPET, karta indywidualnych potrzeb ucznia).

Dzieci/uczniowie o szczególnych pptrzebach edukacyjnych to:

> dzieci zdolne,

> niepełnosprawne,

> niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym

> ze specyficznymi problemami w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia)

> z niepowodzeniami szkolnymi,

> z zaburzeniami komunikacji językowej,

> przewlekle chore,

> znajdujące się w sytuacjach kryzysowych,

> zaniedbane środowiskowo,
> z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnymi.

Nauczyciel musi przede wszystkim:

> wspierać każde dziecko/ucznia w rozwijaniu jego potencjału,

> budować dobry kontaktu z dzieckiem/uczniem i jego opiekunami,

> dokonywać koordynacji i integracji pracy wychowawczej dotyczącej całego 

zespołu nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb dzieci/uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych,

> tworzyć prawidłowe relacje między dziećmi/uczniami,
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> współpracować z innymi nauczycielami, wychowawcami, nauczycielami 

wspierającymi, logopedą, psychologiem, pedagogiem

> współpracować z rodzicami.

Wychowawca powinien przygotować rówieśników do przyjęcia do grupy/klasy 

dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotować salę/klasę do zajęć 

a także dostosować sposób komunikowania do warunków psychofizycznych dziecka/ucznia. 

Należy wykorzystywać różne zdarzenia do formułowania przykładów pożądanych zachowań, 

stawiać dzieciom/uczniom cele i zadania możliwe przez nie do osiągnięcia, a także wdrażać 

dzieci/uczniów do twórczego myślenia i utrzymywania porządku.

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym

1 Kształtowanie ciekawości świata i do uczenia się przez dziecko/ucznia treści, które je 

szczególnie interesują

2.Stosowanie pracy grupowej w celu budowania relacji społecznych

3. Zachęcanie dziecka/ucznia do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i kółkach

zainteresowań

4. Zachęcanie dziecka/ucznia do udziału w konkursach, przedstawieniach teatralnych,

występach muzycznych, zawodach sportowych itp.

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym, posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1 Tworzenie warunków ułatwiających dziecku/uczniowi funkcjonowanie w przed szkol u/szkole

2. Pomoc w pokonywaniu codziennych trudności związanych z niepełnosprawnością

dziecka/ucznia

3. Podejmowanie działań usprawniających funkcjonowanie dziecka/ucznia we współpracy ze

specjalistami i rodzicami

4. Włączanie dziecka/ucznia niepełnosprawnego do działań grupy

5. Zachęcanie do kontaktów z rówieśnikami, zapobieganie odrzucenia przez grupę
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Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym

1. Tworzenie warunków spontanicznej rozmowy

2. Zachęcanie dziecka/ucznia do udziału w grach i zabawach zespołowych- wdrażanie do

stosowania reguł

3. Doskonalenie umiejętności czytania

4. Zminimalizowanie hałasu

5. Przygotowanie dla dziecka/ucznia odpowiedniego miejsca, tak by mogło ono obserwować

twarz nauczyciela i jego ruch warg. W przypadku głuchoty jednostronnej dziecko/uczeń 

powinno być zwrócone do grupy uchem zdrowym ????

6. Podczas rozmowy z dzieckiem/uczniem wychowawca musi być skierowany do niego

przodem, nie może się przemieszczać. Przekazywanie informacji powinno być wzmocnione 

mimiką, gestami, polecenia należy powtarzać i sprawdzać czy dziecko/uczeń je zrozumiało

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem słabowidzącym lub niewidomym

1 Dzieciom/uczniom słabowidzącym mogą pomóc w orientacji przestrzeni: kontrastowe kolory 

w sali, stały porządek w sali, stałe rozmieszczenie mebli, zaokrąglone blaty, listwy 

zapobiegające spadaniu przedmiotów. Osobę słabowidzącą/niewidomą?? należy zapoznać 

z lokalizacją pomieszczeń i mebli, pomóc mu stworzyć mapę z punktami orientacyjnymi

2.Cenne byłoby pozyskanie przez szkołę sprzętów elektronicznych, 

optycznych, syntezatorów mowy, dodatkowego oświetlenia w celu ułatwienia dziecku 

codziennych czynności

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo

l.Sala/klasa powinna być odpowiednio oświetlona, uchwyty na drzwiach powinny być 

dostosowane do wysokości dzieck/ucznia siedzącego na wózku inwalidzkim

2.Zamontowanie barierek na ścianach ułatwi dziecku/uczniowi poruszanie się
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3. Należy zastosować odpowiednie pomoce dydaktyczne podczas zajęć plastycznych

(pogrubiane flamastry, pędzle mające gruby uchwyt, nożyczki dla dzieci/uczniów 

leworęcznych itp.)

4. Podczas zajęć z wykorzystaniem różnorodnych przedmiotów warto zaopatrzyć

dzieci/uczniów w egzemplarze przewiązane rzemykiem tak by nie wymykały się z rąk lub 

nie spadały na podłogę

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym intelektualnie

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu dziecka/ucżnia przez rówieśników poprzez organizację: gier 

i zabaw integrujących, włączanie dziecka/ucznia do zabaw, wyznaczanie do wspólnych 

zadań, a także wyjaśnianie innym dzieciom/uczniom ograniczeń wynikających 

z niepełnosprawności

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i zachowań 

kulturalnych

3 W każdej sytuacji należy podkreślać związki przyczynowo-skutkowe, wskazywać logiczne 

powiązania między sytuacjami, a ich skutkami.

4.Zapewnienie stałości zasad, zachowanie stałego porządku dnia zapewni dziecku/uczniowi 

poczucie bezpieczeństwa i sprzyjać będzie dobremu funkcjonowaniu grypy

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji 

językowej

1 Nauczyciel musi dostosować swój język do poziomu dziecka/ucznia, zarówno pod względem 

struktury języka jak i przekazywanych treści

2. Warto pokazywać dziecku/uczniowi, że jest się chętnym słuchaczem, starając się zrozumieć

jego próby komunikacyjne

3. Należy unikać metafor

4. Należy mówić o rzeczach ważnych i istotnych dla dziecka/ucznia

5. Należy aktywnie współpracować z logopedą i wspomagać jego pracę
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Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem autystycznym

1. Należy rozumieć określone zachowania dziecka/ucznia:

J Jeśli dziecko/uczeń rzuca grą lub zabawką, może to oznaczać, że jest ona dla niego za 

trudna lub za łatwa

■S Gdy dziecko/uczeń nie umie odpowiedzieć „nie” to często odpycha inne osoby, 

wskazane jest ustalenie sposobu komunikowania się

■S Może zareagować agresywnie jeśli potrzebuje przerwy, coś mu się nie podoba, nikt nie 

wie o co mu chodzi, jest za głośno, jest za duża liczba osób, nie chce czegoś zrobić 

Może być opryskliwe, gdy jest zmęcżone lub głodne, niezrizumiałe

Może być przestraszone lub zdenerwowane, gdy jest w zatłoczonym i głośnym miejscu

2. Należy odkryć i wykorzystać mocne strony dziecka/ucznia, nagradzać pożądane zachowania

a ignorować niepożądane

3. Należy współpracować z terapeutą w celu określenia, które bodźce sensoryczne

dziecko/uczenia uspokajają i organizują

4. Należy przekazywać dziecku/uczniowi informacje o tym, co i jak ma zrobić(plan dnia, plan

zajęć), zamiast tracić czas na mówienie mu tego co należy nie robić

5.Swoje wypowiedzi należy odnosić do konkretnych przedmiotów, sytuacji, zjawisk 

w otoczeniu dziecka/ucznia

6. Należy stosować komunikaty niewerbalne, gdy dziecko/uczeń tego wymaga

7. Umiejętność obserwowania zachowania innych pomoże dziecku/uczniowi w funkcjonowaniu

w grupie/klasie

8. Należy nauczyć dziecko/ucznia jak zwracać uwagę na niebezpieczeństwa i jak ich unikać

9. Należy włączać dziecko/ucznia do zabaw, zajęć polegających na współpracy

i współdziałaniu z innymi

10. Rozkład zajęć i pomocy dydaktycznych powinien być niezmienny, by zwiększyć poczucie 

bezpieczeństwa u dziecka/ucznia, jeśli mają nastąpić zmiany należy koniecznie o tym 

fakcie poinformować dziecko/ucznia
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Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym i zagrożonym 

niedostosowaniem

1. Pomoc w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami

2. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w grupie dzieci/uczniów

3. Ukierunkowanie działań na zainteresowania dzieci/uczniów, poszukiwanie i podkreślanie

pozytywnych cech

4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny dzieci/uczniów

5.Stosowanie gier i zabaw uczących odpowiedzialności za swoje czyny

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce

i z niepowodzeniami edukacyjnymi

1. Zwiększanie poczucie własnej wartości dziecka/ucznia

2. Pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków, również poprzez organizację pomocy

koleżeńskiej

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe rozwijające funkcje ruchowe, kształtujące

lateralizację oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijające sferę duchową 

dziecka

4. Zajęcia plastyczne wspomagające sprawność manualną oraz grafomotorykę

5. Zabawy rozwijające pamięć, uwagę, wyobraźnię

6. Zajęcia czytelnicze poszerzające zasób słownictwa o nowe pojęcia

7. Wdrażanie do czytania ze zrozumieniem

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem z choroba przewlekłą

1 Dostosowanie otoczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się samodzielnie poruszać i miało 

możliwość odpoczynku

2.Odpowiednia organizacja czasu pracy

3.Integracja z grupą

4.Współpraca z rodzicami
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5. Dawanie okazji dziecku/uczniowi do wykazywania się samodzielnością

6. Wzmacnianie samooceny

7. Rozwijanie u dziecka/ucznia motywacji do pełni życia i działania

8.Odbudowa poczucia bezpieczeństwa i radzenia sobie z przykrymi sytuacjami '

9.Budowanie przyjaźni i dobrych relacji rówieśniczych, stosowanie się do zasad kontraktu

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej lub traumatycznej

1 Współpraca z pedagogiem i psychologiem

2. Rozmowa z dzieckiem/uczniem o tym czego doświadczyło. Należy słuchać uważnie

dziecka/ucznia, towarzyszyć mu i dawać wsparcie, dyskretnie dopytywać

3. Należy zachęcać dziecko/ucznia do stopniowego powrotu do zajęć, dotychczasowego trybu

życia, zainteresowań, pasji, kontaktów z rówieśnikami

Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem zaniedbanym środowiskowo

1 Wsparcie dziecka/ucznia w próbach uporania się z trudnymi doświadczeniami

2. Zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych

3. Rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości

5.Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaniedbań 

środowiskowych i zaburzeń rozwojowych

6. Udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych

7. Uczenie właściwego odreagowania emocji

8. Kształtowanie umiejętności budowania właściwych relacji z otoczeniem

Reasumując, rolą wychowawcy/nauczyciela jest tak dostosować pracę i metody, aby 

zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci. Nauczyciel musi poznać dziecko, jego problemy, 

sytuację rodzinną, zainteresowania i uzdolnienia. Musi odpowiednio wyposażyć i przygotować 

salę/klasę oraz aktywnie współpracować z rodzicami i specjalistami ze szkoły i poza nią.

Rzeczpospolita 
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ważne jest by stworzyć w przyjazną i miłą atmosferę, wzmacniać poczucie wartości 

dzieci i uczyć ich zasad prawidłowej komunikacji. Wychowawca musi być mentorem, 

przyjacielem i dobrym organizatorem. Musi też pamiętać, że każde dziecko jest inne i wymaga 

indywidualnego podejścia.
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