
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH , METOD I FORM PRACY  

UCZEŃ Z ORZECZENIEM O ZESPOLE ASPERGERA 

PLASTYKA, MUZYKA 

-  starać się podnosić samoocenę dziecka w celu zwiększenia poczucia jego własnej wartości,  

efektywności pracy i możliwości osiągania sukcesu; 

- włączać wszelkie metody aktywizujące na lekcjach; 

- kryteria oceny dziecka nie powinny odbiegać od oceny jego zdrowych rówieśników, gdyż 

zazwyczaj ma normę intelektualną, a ponadto posiada szczególne uzdolnienia w ramach 

przedmiotów, które go interesują; 

- bazować na mocnych stronach ucznia, a rozwijać słabsze; dbać o sferę emocjonalno - 

motywacyjną ucznia ; 

- wspierać zainteresowania i uzdolnienia ucznia, dawać możliwość wykazania się na forum 

klasy; 

- kreatywnie wykorzystywać  zainteresowania ucznia; 

- planować pracę z dzieckiem oraz opanowywać niepokój; 

- eliminować bodźce  rozpraszające (wzrokowe, słuchowe); 

- systematycznie przywoływać do uwagi i kontaktu wzrokowego; 

- przedstawiać  nowe  pojęcia lub  materiał w  sposób  możliwie najbardziej konkretny; 

- stosować proste i jasne komunikaty, bezpośrednio do ucznia; 

- zwracać się do dziecka  po imieniu, powtarzać polecenia, sprawdzać stopień zrozumienia 

polecenia, czekać aż rozpocznie pracę; 

- uwzględniać trudności ucznia; 

- cierpliwie udzielać i kilkukrotne powtarzać instrukcję wykonania;   

- podpowiadać różne możliwości wykonania tematu pracy plastycznej; 

- wspierać, naprowadzać, pokazywać na przykładach; 

- często podchodzić do ucznia i ukierunkowywać jego działania; 

- dzielić ćwiczenia/zadania na etapy i zachęcać  do wykonywania ich krok po kroku; 

-  poświęcać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności; 

-  nie oceniać negatywnie wobec klasy; 

- w ocenianiu zwracać większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, aniżeli  

estetykę wykonania pracy plastycznej; 

- oceniać przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowania do 

zajęć. 

 

 Należy wyzwalać w uczniu pozytywną motywację oraz wskazywać różnorodne 

metody zdobywania i doskonalenia wiadomości czy  umiejętności. Nauczyciel powinien 

wspierać i motywować do podejmowania dodatkowej pracy, tak aby uczeń miał świadomość, 

że może poprawić swoje osiągnięcia.  

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  DLA UCZNIA  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM  

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa 

programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje on ten sam program nauczania, 

tylko odpowiednio dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. 



Kompleksowa ocena uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymaga 

odniesienia do: 

• aktualnych możliwości ucznia, jak i jego ograniczeń, 

• wkładu pracy,  

• zaangażowania, 

• samodzielności w wykonywanych działaniach,  

• poziomu umiejętności,  

• motywacji do pracy, 

• systematyczności, 

• postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. 

PLASTYKA 

Dostosowanie wymagań: 

Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena uwzględnia przede wszystkim wkład pracy ucznia 

i jego zaangażowanie, w drugiej kolejności mierzy efekt końcowy. Formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności są dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. W pracy z 

uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel musi stosować na lekcjach 

następujące zasady : 

· zasadę indywidualizacji czyli dostosowanie zadań do potrzeb, możliwości i tempa pracy 

ucznia, 

· zasadę poglądowości tj. wszechstronne poznawanie otaczającej rzeczywistości, 

· zasadę stopniowania trudności, dzięki której dziecko wzmacnia wiarę w swoje możliwości, 

mobilizuje się do przezwyciężania niepowodzeń, osiąga sukces sprzyjający własnemu 

rozwojowi i doskonaleniu, 

· zasadę systematyczności to znaczy pracy zgodnie z racjonalnym planem i systematyczne 

postępowanie zgodnie z nim, 

· zasadę trwałości wiedzy czyli wielokrotnego powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności, 

· zasadę współpracy z rodziną , która powinna aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju 

własnego dziecka. 

Natomiast naczelna zasada, jaka powinna towarzyszyć każdemu nauczycielowi pracującemu 

z dzieckiem o specjalnych potrzebach i określonych dysfunkcjach to: serdeczność, 

życzliwość, cierpliwość i bezwzględna akceptacja całej jego osoby. 

Sposoby dostosowania: 



· podpowiadanie tematu pracy plastycznej, częste podchodzenie do ucznia, 

ukierunkowywanie w działaniu; 

· liberalne ocenianie wytworów artystycznych bądź manualnych ucznia; 

· w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż 

ostateczny efekt pracy; 

· niewskazane jest nagłe wyrywanie do odpowiedzi bez uprzedzenia; 

· w miarę możliwości odrębne instruowanie ucznia; 

· polecenia ustne i pisemne winny mieć prostą konstrukcję , należy upewniać się , czy zostały 

dobrze zrozumiane, w razie potrzeby dodatkowo wyjaśniać; 

· utrwalać zdobyte wiadomości i umiejętności poprzez częste ich powtarzanie                                      

i przypominanie; 

· wydłużyć czas wykonywanych prac plastycznych ; 

· w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy i wyjaśnień, 

mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania, pracy plastycznej ; 

· dawać więcej czasu na odpowiedzi ustne i samodzielne prace, w czasie których należy 

podchodzić do ucznia, upewniać się , czy nie wymaga pomocy; 

· pomagać podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzać poprzez pytania 

pomocnicze; 

· nieustannie motywować ucznia do dalszych działań poprzez pochwały, zachęty, nagrody; 

· stosować pozytywne wzmocnienia społeczne, chwalić nawet za drobne osiągnięcia; 

zauważać i doceniać wysiłek wkładany w wykonywanie zadań; 

· tworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa, dbać o prawidłowe relacje z rówieśnikami. 

 

MUZYKA 

Wymagania edukacyjne powinny uwzględniać przede wszystkim:  

- umiejętności praktyczne na miarę możliwości ucznia; 

- stosunek do przedmiotu i wkład pracy oraz zaangażowanie. 

Nie należy oceniać zdolności muzycznych ucznia. 

Sposoby dostosowania: 

- w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać 

na przykładzie;  



-dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi „kroczkami” ; 

- nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi 

trudność ; 

- dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu ; 

- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy ; 

- pozwalać na korzystanie ze śpiewników lub wzorów ; 

 - liberalnie oceniać ucznia; 

- zminimalizować nadmiar rozpraszających bodźców; 

- dbać o wymianę informacji między nauczycielami i rodzicami na temat osiągnięć                                     

i trudności ucznia; 

- umożliwić wykonanie utworu przy pomocy nauczyciela; 

-umożliwić wykonanie tylko części utworu; 

- dawać uczniom odczuć, że to co robią jest ważne i ciekawe. 

Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu   i 

zaangażowania, a nie na poziom wiadomości czy umiejętności. Przy ocenie uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną ważne jest przeniesienie ciężaru oceny z poziomu 

wiadomości i umiejętności na indywidualny wkład pracy dziecka. Oceniamy jego pracę 

biorąc zawsze pod uwagę poziom możliwości. Konieczne jest więc takie dostosowanie 

kryteriów oceniania, aby dziecko miało szanse na osiągnięcie sukcesu, ponieważ tylko wtedy 

będzie podejmowało trud wykonywania dalszych zadań. W ocenianiu należy położyć nacisk 

na ocenę jako środek pozytywnego wzmacniania osiągnięć ucznia. Ocena powinna pokazać 

uczniowi jego braki, ale także możliwości ich uzupełnienia.  

celujący – uczeń posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami                                          

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych ,uczestniczy w konkursach 

bardzo dobry – uczeń chętnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, dociera samodzielnie do źródeł wskazanych przez nauczyciela, jest 

przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe 

dobry – uczeń poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania                                            

o większym stopniu trudności, zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe 

dostateczny -  uczeń wykonuje typowe zadania wg schematu, pracuje chętnie na miarę 

swoich możliwości, wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela, wymaga wielu 

przypomnień,  powtórzeń, wsparcia ze strony nauczyciela, zazwyczaj przygotowany do lekcji 



dopuszczający -  uczeń rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, wymaga ciągłego 

nadzoru przy pracy, pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, nie jest aktywny na lekcji, często nie jest przygotowany do lekcji 

niedostateczny –  uczeń nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o 

elementarnym stopniu trudności, odmawia współpracy. 

 

 

 


