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FILIP

ZALECENIA DO PRĄCY EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZEJ Z UCŻNI.IEM

1. jakość graftczno- estetyczna zapisów i inni,ch prac graficznycil nie powinna podlegaó
ocenie i

ż. wydłuzenie limitu czasu pTzęznaczonego na realtzację prac pisemnych w trakcie zajęć
lekc"vjnych

3. odpowiedzi pisemne należy,l.v miarę mozliwości zastępować wypowiedziami ustnymi
oraz testami ograniczonego,ułyboru

4. umozliwienie prac domowych na koniputerze i kserowanie notatek lekcyjnych
od kolegów

5. uzgodnienie z uczniem narzędzia pisarskiego, formatu zeszytutużycta zeszytów w
kratkę równiez do języka polskiego, er,ventualnego pisania drukowanymi literami

6. stosowanie form pracy dydaktycznej zalecanej dla dzieci nadpobudli\Ąych
psychoruchorvo



STANISŁAW

ZALECENIA DO PRACY EDUKACYNO-\\IYCHOWAWCZEJ Z UCZNIEM

1. Dostosowanie wymagań i tempa prac}, do aktualnych mozlirvości poznar.ł,czycb ucznia

2. Stosowanie zasad pracy dla dzieci z ADHD

3. Doskonalenie obnizor'ych funkc ji słuchow__vch. rł,zrokorł},ch oraz gralomotoryki.

4. Wydłuzenie czasu na prace zrviązane z cz_r,taniem i pisaniem orazna ich sprawdzenie

( w tym czasu przeznaczonego na cz},1anie lektur szkolnych)

5. Uwzględnienie w ocenie prac pisenrnl,ch ucznia jego specyficznych trudności w

zakresie poprawności graficznej i orlograficznej zapisu ( dotycz1' takze nauki językow

obcych)

6. Zwracantę uwagi na poprawnośó wypowiedzi chłopca.

7. Róznorodne ówiczenia w pisaniu utrwalające w praktyce poznane dotychczas zasady

ortograflrczne, zakończonekażdolazowo autokorektą z odniesieniem do wzorca, z

uwzględnieniem zapisu wyrazów z pisownią niezgodną z wymową.

8, Ćwiczenie umiejętności kształtnego pisania ( dokładne odwzorowywanie kształtu

liter ) podczas odrabiania pisemnych prac domowych.

9. Wdrażanie chłopca dosługiwania się klawiaturą komputera.

IO. Zwrocenie uwagi na sferę emocjonalną chłopca, pozy,tywne wzmocnienie.
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.IAKUB

ZALECENIA DO PRĄCY EDUKACYNO_WYCHOWAWCZEJ Z L]CZNIEM

1. powazne nasilenie zaburzeńdyslektvcznl,cir, trudności rł'koncentracji uwagi. słaba

sprarł,ność grafomotor ycznaporvoduja. że uczęńma i będzie miało ogromne trudności

\Ą/ opano\\,aniu umiejętności popra\\,nego pisania i czfiania.

,|

celem do którego powinno się dązl,ć jest nauczenie dziecka zrozumlŃego

komunikowania się za pomocą pisna i opanorł,anta czytanta ze zTozumleniem,

ze szczegóIną ostroznością nalezr- oceniać postępy Jakuba w umiejętności pisma

t czytania lv języku obcym.

konieczne jest określenie jastrl,ch reguł dotyczących fuŃcjonowania chłopca w

szkoie _ w czasie lekcji i na przerrł,ach. Aby zasady były skuteczne należy:

_ zawtera| w nich informację jak dziecko powirrno się zacholływać

- formułować je w możliwie krótki sposób

- dostosowywać zasady do zmieniającej się rzeczywistości

- przypominaó je tak często, jak jest to konieczne

- przestrzegaó ich zawszę,bez żadnych wyjątkow

W klasie chłopiec powinien siedziec w pobliżu nauczyciela aby mógł być pod stałą

jego kontrolą

Niezbędne jest dopilnowanie na kazdej lekcji czy chłopie c zaptsń zadante domowe,

Jezeli odmawia zapisania nauczyciel sam powinien dokonać takiego wpisu,

po badaniu zachęcono dziecko do pisania w zęszytach pismem drukowanym, Może to

Naieźy umoźliwić dziecku posługiwanie się tabliczką mnozenia na piśmie _ również

w czasie klasówek i sprawdzianów,

8. w pracy wychowawczej konieczne jest motywowani e uczniaza pomocąpochwał,

zauw ażaniawło żo ne go wy siłku, zachęc ać do po dej m owani a starań s ytuacj ami

szczegóInietrudn)rmidlauczniasąsprawdzianyitesty.Chłopiecniepotrafi

zaplanowaćsobiepracyiwykonywaczadńbezciryłegoodrywaniasię.

Wskazane byłoby dyskretne ukierunkowanie, upewnianie, że dzińa dobrze,

mobilizowanie do pracy,

2.

4.

5.
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PATRYK f,,
ZALECENIADoPRACYEDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJZUCZNIEM

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do

indywidualnychpotrzebuczniawzakresieumiejętnościczytaniaijakości

ortogrńcznych zapisów ( dotyc zy językapolskiego, języków obcych i pozostaĘch

przedmiotów).

IJczeinie powinien byc oceniany za jakośćtechniczną czytania i odpytywany z

głośnego czytatianowych tekstów. Należy umożliwió mu korzystańe z pomocy osób

dorosĘch,opracowń,adaptacjidŹwiękowychifilmowychprzyzapoznavłańusięz

treścią lektur szkolnych,

wnikliwe o ceni anie wytworów pi s emny ch lcznia z o ddzielną ana\tzą tchj ako ś ci

merytoryczrrej i poprawności ortogr aftcznej; złagodzenie @eriów ocęnza

poprawność orto grafic zrląprac pisemnych,

4. Wydłuzenie limitu czasu pfzeznaazonego na realizacjęprac PisemnYch w klasie i

samodzielną pracę z tekstem,

Stałapracazesłownikiemortograficznym(takŻewczasieprackontrolnych).

Preferowaniewypowiedziwformieustnej,unikaniesytuacji,,wlrlłvaniado

odpowiedzi", umożliw ienie ptzy gotowania się przed j ej udzieleniem,

7.Wmiaręmozliwościobrazowaniemateriałulekcyjnego(wykresy,schematy,

ilustracje, ię.)

ograniczaniezakresumateriałuptzezrLaczonegodojednorazowego,pamięciowego

opanowaniaprZęZucznia;odpytywaniegoZkrótszychpartiimater'iału(nabieżąco)

Stosowanie form i metod placy zalecanych dla dzieci nadPobudliwYch

psychoruchowo'wtymstałekontrolowanieikorygowaniezadńsamodzielnie

realizowany ch przez ucznia,
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