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Materiały do szkolenia „Uczeń z trudnościami” 

 

WZROKOWIEC 

• Stosuj pomoce wizualne (film, pokaz, prezentacja, mapy, tabele, grafy, 
drzewka itp.) 

• Ilustruj własne wypowiedzi za pomocą powiązanych z treścią przekazu 
rysunków i symboli 

• Zachęcaj uczniów do używania kolorów, pisania różnych definicji 
odmiennymi kolorami, podkreślania najważniejszych informacji 

• Przedstawiaj definicje (lub zadania) za pomocą grafu, symboli 
graficznych, rysunków, stosuj powiązania najważniejszych części 
definicji strzałkami (co z czego wynika i z czym się wiąże), a następnie 
zachęcaj uczniów, by pokonywali „drogę w odwrotną stronę”, czyli 
przekładali stworzone przez siebie symbole na słowa i definicje 

• Twórz wraz z uczniami graficzne notatki – np. mapy myśli 

• Twórz wyobrażenia wzrokowe (zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie tę 
scenę, wyobraźcie sobie, że to wy stoicie w tamtym miejscu…) 

• Grupuj informacje, oznaczając kolejne grupy różnymi kolorami, 
symbolami 

• Uporządkuj informacje w mapę myśli, graf, drzewko 

• Barwnie opowiadaj i opisuj nowe informacje, ilustrując je przykładami i 
historyjkami 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SŁUCHOWIEC 

 

• Słuchowiec wiele skorzysta z Twojego wykładu, szczególnie jeśli 
będziesz modulować głos, zwalniać lub przyspieszać momentami swoją 
wypowiedź, wprowadzać słowa aktywizujące uwagę lub podnoszące 
napięcie opowiadania (np. „Uwaga, to ważne”; „I wtedy zdarzyło się coś 
niezwykłego…”) 

• Wprowadzaj elementy słuchowiska 

• Zadawaj pytania i skłaniaj do powtarzania informacji własnymi 
słowami, zreferowania części lekcji lub fragmentu podręcznika 

• Zachęcaj do czytania danego tekstu „po aktorsku” 

• Zadaj ułożenie rymowanki do danego tematu, która mogłaby pomóc 
zapamiętać najważniejsze informacje 

• Po podziale na grupy lub zadaniu części materiału wcześniej poproś 
uczniów o „nauczenie” reszty klasy informacji, które zdobyli 

• Wprowadzaj elementy dyskusji, jak najczęściej wbijając kij w mrowisko 
przez intrygujące pytanie, także takie, które pobudzają twórcze 
myślenie typu „Co by było, gdyby……” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KINESTETYK 

 

 Przy powtórkach korzystaj z piłeczek lub nawet dużej piłki, zadając 

w miarę proste pytania po rzuceniu piłki do danej osoby. Dzieci też 

mogą zadawać sobie nawzajem pytania rzucając piłkę między sobą 

(warto to robić przy stosunkowo prostym sprawdzaniu już 

utrwalonego materiału). Inne możliwości są związane z 

organizowaniem sztafet wiedzy; wrzucaniem szybko napisanych i 

podpisanych odpowiedzi na pomiętych kartkach do kosza stojącego 

na nauczycielskim biurku – nauczyciel może losować i dobrą 

odpowiedź nagradzać na przykład plusem itp. ). Ćwiczenia takie 

organizowane od czasu do czasu aktywizują uwagę, angażują też 

dzieci najbardziej ruchliwe i czasem niesforne. 

• Wprowadzaj przerywniki ruchowe w trakcie zajęć (ćwiczenie energetyzujące 
lub relaksujące w zależności od samopoczucia uczniów) 

• Przynoś obiekty związane z lekcją, które uczniowie będą mogli wziąć do ręki, 
manipulować nimi, dotykać 

• Czyń uczniów bohaterami swoich opowieści (choćby mieli się na chwilę 
zamieniać w prostą z matematyki, krwinkę czerwoną płynącą w żyłach, 
czy Napoleona w trakcie wyprawy zbrojnej) 

• Wprowadzaj zaplanowane elementy dramy, ale także staraj się dramą 
ilustrować fragmenty opowieści, definicji itp. Na przykład tłumacząc, 
czym jest słowo patronat znajdź dziecko, które zagra bogatego 
arystokratę, inne które będzie potrzebowało ochrony i opieki, zapytaj je 
jakie usługi może oddawać swojemu obrońcy w zamian itp. 

 

 
 


