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Wśród osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym są dzieci zahamowane, 

lękliwe, nieśmiałe, ale są również żywe, niespokojne, nadruchliwe. Jedne są bardziej 

samodzielne w zakresie samoobsługi, inne wymagaj ą znacznej pomocy ze strony opiekunów. 

Nauczyciele w szkołach spotykają się na co dzień z takim zjawiskiem, że niektóre dzieci 

umiarkowanie upośledzone w zakresie jednej lub kilku sprawności mogą funkcjonować jak 

dzieci znacznie upośledzone, zaś u znacznie upośledzonych niektóre sprawności mogą być 

rozwinięte na poziomie umiarkowanym. Dziecko umiarkowanie upośledzone poza 

zabezpieczeniem podstawowych potrzeb biologicznych, takich jak zaspokojenie głodu, 

chronienie od bólu, zimna fizycznego, niebezpieczeństwa, potrzebuje trwałej więzi z osobami 

opiekującymi się nim. Podstawowym zadaniem nauczyciela uczącego dzieci upośledzone w 

stopniu umiarkowanym jest poznanie dziecka, gdyż jest to nieodzowny warunek właściwego 

z nim postępowania. Dziecko nie może być traktowane w sposób wyizolowany, niezbędne 

jest poznanie warunków jego rozwoju, historii życia, przyczyn upośledzenia, jego stopnia. 

Znajomość potrzeb dziecka, ich specyfiki i 

nasilenia, poznanie środowiska, z którym jest ono związane i współzależne od niego, to 

podstawowe warunki przy planowaniu i organizowaniu procesu rewalidacji przez 

nauczyciela. Jedną z podstawowych form pracy z dzieckiem ( dziećmi) upośledzonym 

umysłowo w stopniu umiarkowanym w pierwszym okresie nauczania jest zabawa, 

występująca w toku różnych zajęć. Przywiązujemy do niej szczególną wagę, gdyż przez 

zabawę dziecko spontanicznie zaspokaja swoje istotne potrzeby psychiczne, jak : potrzebę 

aktywności, kontaktów z innymi, poznania świata. Bardzo często dziecko zaspokaja potrzebę 

ruchu, gdyż występuje on prawie w każdej zabawie, a w niektórych przybiera szczególnie 

intensywną formę. Zabawa ma charakter wielofunkcyjny i jej wpływ na rozwój dziecka jest 

bezsporny. W formie zabawowej można prowadzić wiele zajęć jak : prace ręczne o 

charakterze artystyczne- technicznym, inscenizację wierszy i opowiadań itp. Niektóre dzieci 

pozbawione określonych doświadczeń nie umieją się bawić i wymagają specjalnych zabiegów 

pedagogicznych, trzeba na przykład uczyć kontaktu z zabawkami przez stwarzanie sytuacji 

stymulujących naśladowanie. Rola zabawy w życiu dziecka i w jego wychowaniu wiąże się z 

poznawaniem świata, zrozumieniem różnych ról społecznych otaczających je ludzi, a także 

swojej własnej roli w życiu . W pracy z dziećmi upośledzonymi przyjmuje się podział metod 

taki jak w nauczaniu zintegrowanym szkolnictwa powszechnego ( metody oparte na 

obserwacji, słowie, metoda praktycznego działania). Wymienionych metod nie stosuje się w 

zasadzie w czystej wydzielonej formie, ale łącznie, bowiem dziecko uczy się przez działanie z 

pomocą obserwacji i z towarzyszeniem 

mowy. W realizacji zadań możemy osiągnąć pożądane rezultaty, jeśli z wymienionymi wyżej 

metodami będziemy systematycznie stosować metody wzmocnień pozytywnych. Są to 

metody zmierzające do modyfikacji zachowań i uczenia się z pomocą wzmocnień 

pozytywnych. Wzmocnienie jest jednym z instrumentów do uczenia się upośledzonego 

dziecka. Stosowanie wzmocnień pozytywnych sprawia, że dziecko wiele rzeczy robi z 

oczekiwaniem na pewną formę nagrody . To z kolei obliguje nauczyciela do intensyfikacji 

jego wysiłków i ustawicznej gotowości do pracy stymulującej działalność dziecka . W pracy z 

dzieckiem ( dziećmi) upośledzonym w stopniu umiarkowanym stosuje się także metodę 

ośrodków pracy, w której wyróżnia się następujące momenty : 

1) zajęcia wstępne; 



2) bezpośrednie spostrzeganie, obserwacja, zbieranie materiału o danym 

zjawisku; 

3) abstrakcyjne myślenie — przede wszystkim przeróbka umysłowa zebranego 

materiału i kojarzenie go z poprzednio opanowanym; 

4) zastosowanie nowo poznanych wiadomości i umiejętności w praktyce (konkretna lub 

abstrakcyjna ekspresja); 

5) zajęcia końcowe. 

Z dziećmi upośledzonymi, tylko w pewnym stopniu będziemy mogli realizować te zadania . 

Dzień pracy ucznia w początkowym okresie powinny wypełniać : 

a) stałe zajęcia z zakresu autoorientacji, orientacji i samoobsługi 

zaplanowane na cały rok szkolny; 

b) zajęcia wstępne 

- zabawy 

- obserwacje przyrodnicze 

c) tematyczne zajęcia w ciągu dnia - ośrodki pracy 

d) zajęcia ruchowe . 

  

  

  

  

W swojej pracy stosujemy także metodę Domana w nauce pisania- pokaz pomocy . 

Chciałyśmy podzielić się swoimi spostrzeżeniami,    przedstawiając analizy osiągnięć 

edukacyjnych dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym z miesięcy : 

wrzesień, październik . 

 

 


