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Wstęp
W każdej szkole są uczniowie, którzy na pierwszy rzut oka posiadają skrajnie 

różne  możliwości  i  predyspozycje,  aby  osiągnąć  sukces.  Co  ich  łączy?  Zarówno 

uczniowie zdolni, jak i uczniowie słabi, nie rozwijają się na miarę swoich możliwości.  

Co zrobić, aby umożliwić obu grupom najkorzystniejsze warunki do kształcenia się? 

Przygotowane przez nas materiały szkoleniowe pomogą Państwu znaleźć odpowiedź 

na to pytanie.

Zapraszamy do lektury!
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Uczeń z trudnościami w uczeniu się

Ogólne założenia w pracy

1. Poznanie ucznia słabego przez nauczyciela:   

Nauczyciel powinien zadbać u uzyskanie następujących informacji na temat ucznia 

słabego:

 jakie trudności uczeń wykazuje ,

 czy  trudności  te  zostały  zdiagnozowane  przez  poradnię  psychologiczno-

pedagogiczną i jakie są wskazania do pracy z uczniem

 jak uczeń funkcjonuje w środowisku rodzinnym.

2. Stworzenie uczniowi szansy poznania samego siebie:   

Najlepszą  metodą  poznania  ucznia  jest  przeprowadzenie  analizy  SWOT,  czyli 

poznania jego słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. W przypadku ucznia 

słabego nauczyciel musi przeprowadzić taką analizę razem z uczniem. Odpowiednio 

przeprowadzona  rozmowa  pozwoli  na  pozbycie  się  lęków  i  pozwoli  wzmocnić 

motywację do nauki.

Cykl myślowy

MYŚL ( Nauczyciel mnie nie lubi)-------> UCZUCIA (złość i wrogość)----------> 

ZACHOWANIE (przeszkadzanie , niegrzeczność)---------> REZULTAT (kara)

W ramach pracy nad poznawaniem siebie warto omówić rolę negatywnej samooceny 

i  skutków,  jakie  ona  przynosi  (cykl  myślowy).  To  pozwala  sobie  uzmysłowić,  że 

można kontrolować uczucia i zachowanie, jeśli kontroluje się swoje myśli.
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3. Indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego:  

Nauczyciel  powinien  rozpoznać  sytuację  na  tyle,  by  stwierdzić,  czy  uczniowi 

wystarczy pomoc koleżanek i kolegów z klasy, czy też potrzebna jest mu stała opieka 

nauczyciela. 

4. Wzbogacenie  lekcji  o  środki  dydaktyczne,  które  wspomagać  będą   

przyswajanie wiedzy przez ucznia:

Istotnym elementem jest w procesie dydaktycznym rozpoznanie, jakie zmysły ucznia 

w  największym  stopniu  uczestniczą  w  przyswajaniu  wiedzy,  a  więc  czy  jest  on 

wzrokowcem, słuchowcem, a może posiada zdolności manualne. Ważne jest także, 

jakie  tempo  pracy  jest  optymalne  dla  ucznia.  Zbyt  duże  nagromadzenie  form  i 

środków może spowodować zniechęcenie i zmniejszenie motywacji do nauki. Środki 

dydaktyczne powinny być różnorodne, aby ciągle budziły zaciekawienie ucznia.

5. Różnicowanie zadań i prac:  

Uczeń słaby powinien otrzymywać zadania klasowe i prace domowe odpowiednie do 

swoich możliwości. Prace zbyt trudne mogą zniechęcać go do samodzielnej pracy.

6. Uczenie umiejętności systematycznej pracy  

Uczeń powinien nabrać przekonania, że wszystkie jego działania będą sprawdzone 

przez nauczyciela oraz podlegają ocenie, co wpływa pozytywnie na systematyczną 

pracę. 

7.  Kontakty z rodzicami:  

W celu wczesnego wykrycia przyczyn trudności i przeciwdziałania im, potrzebny jest 

stały i  dobry kontakt z rodzicami.  Właściwa współpraca przekona ucznia, że cały 

czas ktoś o niego dba , interesuje się jego osobą, co w konsekwencji może wpływać 

na wzrost motywacji do nauki.
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8.  Nagradzanie i karanie:   

Metoda  taka  pozwala  na  ciągłe  motywowanie  ucznia.  Nagradzanie  to  nie  tylko 

stawianie ocen, ale także pochwały słowne, karanie natomiast ma sens tylko wtedy, 

gdy nauczyciel  zadba o klarowne zasady pracy na lekcji. Uczeń musi znać swoje 

obowiązki i wiedzieć, że zostanie rozliczony ze swoich działań. 

9. Stosowanie odpowiednich metod nauczania:  

W przypadku uczniów słabych wskazana jest np. metoda pracy w grupie, nauczyciel 

jednak  cały  czas  powinien  monitorować  aktywność  uczniów.  Ważną  rolę  mogą 

odegrać liderzy grup i ich aktywność w rozdzielaniu zadań.
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Wskazówki dotyczące nauki przedmiotów

Język polski

• zajęcia  wyrównawcze  dla  uczniów  potrzebujących  dodatkowego 

wyjaśnienia materiału

• uczniowie  z  dysleksją  otrzymują  polecenie  wcześniejszego 

zapoznania  się  z  tekstem  czytanym  i  omawianym  na  zajęciach 

następnych

• uczniom z dysgrafią zaleca się przepisywanie fragmentów tekstów 

z podręcznika, dbając o poprawną kaligrafię w zeszycie w wąską 

linię

• uczniowie słabi przepisują partie tekstu z podręcznika kształcąc styl 

wypowiedzi i poszerzając słownictwo.

Języki obce

Metody pracy w czasie lekcji:

• rozbudzanie  zainteresowań  i  wyrabianie  właściwej  motywacji  do 

nauki,

• ułatwianie  uczniowi  opanowania  umiejętności  czytania  i  pisania 

przez ćwiczenia koncentracji  uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, 

usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i manualnej,

• rozwijanie percepcji słuchowej

• podnoszenie graficznego poziomu pisania i czytania

• kształtowanie  umiejętności  porównywania,  segregowania 

i samokontroli

• monitorowana przez nauczyciela prowadzącego praca w grupach 

• kolejne  metody  podpowiedzi,  które  polegają  na  konkretyzacji 

zadania i jednoczesnym rozwiązaniu analogicznego zadania; 
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na bezpośrednim wskazaniu sposobu rozwiązania lub rozwiązanie 

dzięki naprowadzającym pytaniom

• różnicowanie  trudności  pracy  domowej  (uczniowie  otrzymują  do 

wyboru dwa lub więcej zadań, które są o różnym stopniu trudności)

• wzbogacanie  lekcji  o  środki  dydaktyczne,  które  wspomagają 

przyswajanie  wiedzy  przez  ucznia  i  rozbudzają  zainteresowanie 

tematem lekcji

• stosowanie  pomocy  dydaktycznych  i  wizualizacji  obrazujących 

temat/ zagadnienie

• stosowanie  metod  aktywnych  w czasie  lekcji:  inscenizacja,  mapa 

mentalna, studium przypadku itp.

• pomoc  nauczyciela  w  rozwiązywaniu  ćwiczeń  indywidualnych 

w czasie lekcji

• dostosowywanie wymagań, trudności i tempa pracy do możliwości 

uczniów

• praca  w  grupach  lub  parach  „wg  zasady  uczeń  słaby  +  uczeń 

zdolny”

• pochwały za przejaw aktywności ucznia słabego

• propozycja  samodzielnego  przygotowania  fotografii  z  bieżących 

działów tematycznych wraz z opisem i spekulacją tematyczną

• prowadzenie kroniki klasowej w języku obcym, uczniowie w grupach 

przygotowują krótkie zapisy zdarzeń opatrzonych odpowiednią szatą 

graficzną

• fakultety dla klas programowo najwyższych.

Poza zajęciami lekcyjnymi:

• zajęcia  wyrównawcze  dla  uczniów  klas  pierwszych  (w  miarę 

potrzeb)

• udostępnianie i  wskazywanie  czasopism i  literatury obcojęzycznej 

do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem

• udzielanie konsultacji indywidualnych

• udostępnianie  dodatkowych  zadań  do  utrwalenia  słownictwa 

i gramatyki

 
„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” 

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet III, Działanie 3.5.
Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-026/13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Matematyka i fizyka

W pracy z uczniem słabym nie powinno się jednoznacznie rozdzielać metod pracy 

z uczniem na zajęciach przedmiotowych i poza nimi (oczywiście zdając sobie sprawę 

ze specyfiki pracy na lekcji i pracy ucznia poza lekcją). Także różnicowanie zadań 

domowych ma związek z dwoma wcześniejszymi aspektami rozważanego problemu. 

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

• uczenie systematycznej pracy

• praca z podręcznikiem

• praca w grupie (z ciągłym monitorowaniem aktywności uczniów)

• nagradzanie i karanie (nie tylko za pomocą oceny)

• różnicowanie prac i zadań

• wzbogacanie lekcji w odpowiednie pomoce dydaktyczne

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

• uczenie systematycznej pracy (zadania sprawdzone i ocenione)

• różnicowanie zadań domowych

• fakultety maturalne dla klas programowo najwyższych.

Sposoby różnicowania zadań domowych: 

 uczeń może wybrać zadanie z kilku pozostałych zadanych 

 uczeń  nie  musi  rozwiązać  zadania  „do  końca”  ale  powinien  albo 

przedstawić plan rozwiązania albo jednoznacznie nazwać problem, 

którego nie potrafi rozwiązać. 

Biologia i chemia

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

 praca  w  grupach  lub  parach  „wg  zasady  uczeń  słaby  +  uczeń 

zdolny”

 monitorowanie indywidualnej pracy uczniów słabych w czasie lekcji 

oraz 
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pomoc w trudnościach (w trakcie uzupełniania ćwiczeń w zeszycie 

ćwiczeń,  samodzielnego pisania  równań),  różnicowanie  zadań na 

kartkówkach i sprawdzianach

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

•   indywidualne konsultacje poza zajęciami 

Zadania domowe: 

 zróżnicowanie trudności zadań domowych.

Geografia

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

• wolniejsze tempo pracy

• stopniowanie trudności

• odpytywanie z zadań niewymagających wyciągania wniosków

• pomoc przy odpowiedzi  - zadawanie dodatkowych, pomocniczych 

pytań

• wydłużanie  czasu  odpowiedzi,  czasu  na  odczytanie  informacji 

z mapy

• dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia z uwzględnieniem 

jego mocnych stron

• posługiwanie  się  rysunkami  i  schematami  zjawisk  i  procesów 

zamiast formy opisowej

• stwarzanie  przyjaznej  uczniowi  atmosfery  pracy  na  lekcjach 

(akceptacja, cierpliwość, życzliwość)

• pochwały za każdy przejaw aktywności

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

• umożliwianie  wykonywania  zadań  w  domu,  gdzie  uczeń  ma 

zapewniony komfort pracy

• informowanie  ucznia  na  lekcji,  o  czy  będzie  traktować  temat 

następnych  zajęć  tak,  żeby  mógł  w  domu  przeczytać  tekst 

z podręcznika czy innego 
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źródła i uczestniczyć potem aktywnie w lekcji nie czując się gorszym

• udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu

Zadania domowe: 

• umożliwianie  wykonywania  zadań  i  zagadnień,  które  ucznia 

interesują i w takiej formie, aby mógł dowieść swoich umiejętności 

i wiedzy.

Wychowanie fizyczne

Metody w czasie zajęć lekcyjnych: 

• metoda syntetyczna (nauczanie ćwiczenia w całości, nie naruszając 

schematu ruchu – stosowana przy nauczaniu form ruchu : skoku, 

biegu, rzutu)

• metoda analityczna (nauczanie ćwiczenia częściami -  w przypadku 

ćwiczeń  złożonych  –  dążenie  do  ułatwienia  skomplikowanych 

ćwiczeń,  przez  rozbicie  ich  na  proste  składowe  elementy, 

a następnie łączenie w całość)

• metoda  kombinowana  (połączenie  wyżej  wymienionych  metod)  – 

łatwych  czynności  uczeń  uczy  się  w  całości,  trudne  natomiast 

rozbijane są na prostsze elementy.

Historia i wiedza o społeczeństwie

Metody pracy w czasie zajęć lekcyjnych:

• Pomoc  podczas  odpowiedzi  ustnych,  poprzez  zadawanie 

dodatkowych, pomocniczych pytań,

• Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia,

• Wydłużenie czasu odpowiedzi,

• Stworzenie przyjaznej atmosfery pracy na lekcjach

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi:

• Udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu,

• Umożliwianie wykonania zadań w domu
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Zadania domowe:

• Umożliwienie wykonania zadań z tematyki interesującej ucznia,

• Zadania dodatkowe z tematyki  podejmowanej na lekcjach, w celu 

dokładniejszego opanowania materiału.
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