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Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z ryzykiem dysleksji, dysgrafii: 

 

- częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że obniżenie 

wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej), 

- podawanie poleceń w prostszej formie ( dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe 

części ), 

- wydłużanie czasu na wykonanie zadania również podczas sprawdzianów i kartkówek , można też 

dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania, 

- podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielać pomocy, 

wyjaśnień, mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania, 

- oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może  

z pomyłek rachunkowych, 

- zadawać do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać, 

- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy 

prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek, również podczas 

sprawdzianów i kartkówek czytać treść poleceń, 

- w miarę możliwości częściej odpytywać ucznia podczas zajęć dodatkowych / wyrównawczych, przy 

mniejszej ilości uczniów, 

- oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt 

jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny 

innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji. 

 

w przypadku dyskalkulii  dodatkowo: 

 

- naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli rozłożyć w czasie, często przypominać 

i utrwalać, 

- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, lepiej poinformować wcześniej, że uczeń będzie 

pytany, 

- uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr. 

 

Praca z uczniem zdolnym 

 

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki realizowana jest głównie w formie pracy 

indywidualnej. Jest to optymalna forma pozwalająca precyzyjnie dobrać treść i dostosować tempo 

uczenia się. Realizuje się je poprzez: 

- krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentujące w sposób 

rozszerzający bieżący materiał, 

- dostarczenie dodatkowych materiałów do pracy własnej podczas lekcji, zadawanie dodatkowych 

zadań podczas prac klasowych i domowych, 

- zachęcanie do czytanie fachowych czasopism, 

- stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych, 

swobodnej decyzji w podejmowaniu dodatkowych zadań. 

 

Innymi formami pracy z uczniem zdolnym są: 

- praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup 



zdolniejszych, 

- praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być formą 

konkursów. 

 

Podczas indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym ważna jest współpraca nauczyciela  

z wychowawcą ucznia, pedagogiem, rodzicami w celu zapewnienia uczniowi zdolnemu 

harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego oraz promowanie ucznia i jego osiągnięć na 

terenie szkoły i poza nią. 

 

 

 

 

 

 

 

 


