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Wstęp
Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu materiały ćwiczeniowe do lektur szkolnych opracowane z myślą
o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ułatwiły one pracę zarówno dzieciom, do których są kierowane, jak i nauczycielom. W pierwszej
części niniejszego wstępu omówiliśmy wszystkie elementy, które składają się na pakiet materiałów ćwiczeniowych; w drugiej zwróciliśmy uwagę na to, o czym warto pamiętać w pracy
z dziećmi z niepełnosprawnościami mającymi trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
się, w tym uczniami niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną,
autyzmem i afazją.
Barierę w pracy z tekstami lektur może stanowić w szczególności język utworów zawierający archaizmy i słownictwo rzadko obecne w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Problemem bywa też sam charakter utworów. Pełny odbiór literatury pięknej (zwłaszcza dzieł
poetyckich) wymaga od czytelnika znajomości konwencji tekstu literackiego i odpowiednio
rozwiniętych kompetencji poznawczych. Trudności w komunikowaniu się powodują, że wielu
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest pozbawionych możliwości obcowania
z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.
Teksty literackie wybrane z listy lektur podstawy programowej zostały wzbogacone materiałami ćwiczeniowymi i opracowane tak, aby udostępnić ich treść uczniom ze specjalnymi
potrzebami komunikacyjnymi. Do każdego utworu powstał pakiet materiałów ćwiczeniowych,
który składa się z:
— aplikacji multimedialnej z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM),
— tekstu łatwego do czytania (ETR),
— opracowania graficznego w formie komiksu,
— kart pracy,
— tablic komunikacyjnych Picture Communication Symbols (PCS),
— kart pracy PCS.
Tak zróżnicowany zestaw materiałów pozwala na wybór tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom ucznia, a tym samym umożliwiają zindywidualizowanie procesu nauczania.
Wszystkie materiały zostały przygotowane z uwzględnieniem ministerialnych Wytycznych do
uniwersalnego projektowania graficznego podręczników oraz Wytycznych edytorskich i językowych do opracowania podręczników.
Papuga i wiewiórka Wstęp
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Aplikacja multimedialna z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM)
W aplikacji znajduje się cały pakiet materiałów ćwiczeniowych. Oprócz podstawowej funkcji
wyświetlania poszczególnych stron aplikacja daje możliwość ich powiększania/pomniejszania — tak, aby skupić uwagę ucznia na wybranym elemencie.
Najważniejszą częścią aplikacji jest jednak tłumaczenie tekstu lektury na polski język migowy.
Do poszczególnych fragmentów tekstu można wyświetlić film w PJM. Okno odtwarzacza można
zmniejszyć i dowolnie umiejscowić na ekranie. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne śledzenie
tekstu i tłumaczenia. Wszystkie filmy są dodatkowo dostępne z poziomu eksploratora plików.
Aplikacja działa na systemach z rodziny Windows, Linux i macOS.
Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst łatwy do czytania (ETR) został opracowany zgodnie z wytycznymi IFLA Guidelines for
easy-to-read materials oraz publikacją Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy
przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Jego zadaniem jest przybliżenie treści lektury odbiorcom, którzy z różnych powodów nie są w stanie przeczytać ze zrozumieniem
oryginalnego tekstu. Będą to przede wszystkim uczniowie z afazją oraz niepełnosprawnością
intelektualną, choć tekst łatwy do czytania może być pomocny dla każdego dziecka, dla którego barierą jest język utworu oraz nadmiar treści. Zmiany wprowadzone w wersji ETR dotyczą
dwóch warstw: językowej oraz treściowej.
Warstwa językowa została zmodyfikowana pod względem leksyki oraz składni — zastosowano
wyrazy o wysokiej frekwencji, łatwe do zrozumienia, a informacje zapisano głównie w postaci
zdań prostych ułożonych zgodnie z następującą zasadą: 1 linia tekstu = 1 zdanie. Z fabuły lektury usunięto wątki poboczne, a w dłuższych tekstach dodatkowo zastosowano śródtytuły.
Opracowanie graficzne w formie komiksu
Graficzne opracowanie lektury w formie komiksu ma za zadanie przybliżyć uczniom treść
utworu. Komiks ożywia i uatrakcyjnia tekst. Często literacka forma dzieła i wielowarstwowość znaczeniowa utrudniają uczniom odczytanie i zrozumienie treści. Do zaproponowanych
ilustracji nauczyciel może odwoływać się podczas pracy z tekstem — wykorzystując zarówno
całość komiksu, jak i jego wybrane elementy. Dla uczniów jest to pomoc w wizualnym odtworzeniu fabuły utworu, a także jej zapamiętaniu. Dla niektórych zaś krótkie teksty w kadrach
są jedyną formą kontaktu z lekturą.
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Karty pracy
Karty pracy mają za zadanie utrwalić i podsumować informacje o treści lektury. Ponadto zachęcają ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań i sprawdzenia swojej wiedzy. Przygotowane propozycje mogą okazać się pomocne zarówno podczas omawiania treści lektur
w czasie zajęć szkolnych, jak i w pracy samodzielnej ucznia.
Tablice komunikacyjne PCS
Tablice komunikacyjne PCS są przeznaczone dla uczniów niemówiacych, posługujących się alternatywną i/lub wspomagającą komunikacją. Uczniowie ci mają zwykle osobiste pomoce do
komunikacji w formie tzw. książek do komunikacji (skoroszytów z piktogramami) lub pomocy elektronicznych na tabletach lub laptopach. Tablice do każdej lektury zawierają symbole
związane z tekstem, głównie rzeczowniki, czasowniki i określenia. Tablice umożliwiają osobie
niemówiącej opowiadanie treści lektury, odpowiadanie na pytania nauczyciela, uczestniczenie w rozmowie na temat lektury, ułatwiają również rozumienie treści utworu. W rozmowie
na temat lektury może — i powinna — być wykorzystywana również osobista książka komunikacyjna ucznia, która zawiera m.in. zaimki, przyimki, przydatne liczby i litery.
Karty pracy PCS
Karty pracy PCS zostały opracowane przede wszystkim dla uczniów niemówiących, użytkowników wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Karty pracy PCS mają na celu
sprawdzenie tego, czy uczeń zrozumiał treść lektury oraz jak wiele wiadomości zapamiętał.
Pozwalają także na rozwijanie i utrwalanie nowego słownictwa. Wszystkie polecenia oraz pytania zostały zapisane za pomocą słów oraz znaków systemu PCS. Uczeń może próbować
odczytać treść poleceń sam lub z pomocą nauczyciela. Jeśli to nauczyciel będzie czytał treść,
to zalecane jest, by kolejno wskazywał uczniowi odczytywane znaki. Karty pracy zawierają
takie zadania, w których należy wskazać i zaznaczyć właściwą odpowiedź, wybrać ją spośród
podanych i zaznaczyć lub wyciąć, oraz takie, które polegają na samodzielnym sformułowaniu
odpowiedzi za pomocą tablic komunikacyjnych PCS opracowanych do każdej lektury i/lub
z pomocą książki/narzędzia do komunikacji. W tego typu zadaniach nauczyciel może zapisać
odpowiedź ucznia sam lub np. wydrukować tablicę komunikacyjną PCS w dwóch egzemplarzach i z drugiej wyciąć do przyklejenia znaki wybrane przez ucznia w odpowiedzi na zadane
pytanie. W kartach pracy PCS oraz tablicach komunikacyjnych PCS użyte zostały te same znaki oddające poszczególne znaczenia danych wyrazów. Jednocześnie w kartach pracy zastosowano określone strategie językowe — strzałki stanowiące określenie czasu na górze, z lewej
strony symbolu o znaczeniu czasownikowym, dla wyrażenia czasu przeszłego lub przyszłego,
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pomniejszony symbol ‘ty’, także z lewej górnej strony znaku oznaczającego czynność w poleceniach — zdaniach rozkaźnikowych. Dla zwiększenia czytelności zadań poszczególne fragmenty można wycinać i w toku odpowiadania na pytania ponownie przyklejać potrzebne elementy.
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Papuga i wiewiórka
Młoda jedna papuga, piękna, okazała,
Lepiej jeszcze od pani swojej szczebiotała.
Stąd plotki: bo co tylko zdrożnego1 postrzegła,
Zaraz z nową powieścią2 do jejmości3 biegła.
Była tam i wiewiórka wychowana z ptaszki4,
Ta tylko pilnowała skoków i igraszki.
Żyły w zgodzie, co rzadka5, zwłaszcza przez czas długi,
Pani ptaka kochała, a wiewiórkę sługi.
Widząc, że jej nie lubią, raz papuga rzekła:
«Rada bym tej niechęci przyczyny dociekła».
Rzecze na to wiewiórka: «Przyczyny nie badaj,
Tak rób jak ja: baw panią, a niewiele gadaj».
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Przypisy:
zdrożny — nieprawidłowy, niemoralny.
[przypis edytorski]
2
powieść — tu: opowieść, informacja. [przypis redakcyjny]
3
jejmość (przestarz.) — pani. [przypis edytorski]
4
z ptaszki (daw. forma N. lm) — z ptaszkami.
[przypis redakcyjny]
5
co rzadka (daw.) — co rzadkie, co się rzadko zdarza.
[przypis edytorski]
1

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki,
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra
Sekuła, Olga Sutkowska.
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Ignacy Krasicki

Papuga i wiewiórka
Pewna pani miała papugę i wiewiórkę.
Papuga bardzo dużo mówiła.
Lubiła plotkować.
O wszystkim opowiadała pani.
Wiewiórka tylko się bawiła.
Pani kochała papugę.
Służący pani kochali wiewiórkę.
Kiedyś papuga spytała wiewiórkę:
„Dlaczego służący mnie nie lubią?”.
Wiewiórka odpowiedziała:
„Nie zastanawiaj się.
Rób tak jak ja.
Zabawiaj panią.
Nie plotkuj”.
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Dlaczego służba mnie nie lubi?
Nie pytaj, dlaczego cię nie lubią.
Rób to, co ja. Baw panią i mało mów.
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1. Podpisz rysunki wyrazami z ramek.
papuga

jejmość (pani)

wiewiórka

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

służący

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������
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2. Bajka ma .................................................. wersów.
3. Wypisz z bajki pary wyrazów, które się rymują.
.................................................. – ..................................................
.................................................. – ..................................................
.................................................. – ..................................................
.................................................. – ..................................................
.................................................. – ..................................................
.................................................. – ..................................................
4. Bohaterami bajki są:
.................................................. ,
.................................................. ,
.................................................. ,
.................................................. .
5. Papuga była (poszukaj w tekście) .......................................... .
6. Papugę lubiła .......................................... .
7. Wiewiórkę lubili .......................................... .
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1.	Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).
P

F

Wiewiórka była ulubienicą pani, bo nie plotkowała.
Papuga była ulubienicą pani, bo wszystko pani mówiła.
Papuga dużo plotkowała.
Wiewiórka skakała i bawiła się, nie zajmowała się plotkami.
Wiewiórkę lubili słudzy, bo nie plotkowała.

2. Dlaczego słudzy nie lubili papugi?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Dlaczego wiewiórka nie była ulubienicą pani?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. Przepisz morał z bajki „Papuga i wiewiórka”.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Papuga i wiewiórka Podsumowanie wiedzy o lekturze
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5. Dopasuj cechy do zwierząt.
papuga

wiewiórka

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

energiczna

zabawna

gadatliwa

uważna

wścibska

lubiąca plotki

zgodna
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lubić

skarżyć

mówić, gadać

odpowiadać

nie lubić

skakać

bawić

klatka

papuga

mało

dużo

wiewiórka

pani

pytać

Dlaczego?

służba

dobrze
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Papuga i wiewiórka Tablice komunikacyjne
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Pytanie 1
Dlaczego służba nie lubiła papugi?

Odpowiedź a
Żeby była cicho.

Pytanie 2
Co wiewiórka poradziła papudze?

Odpowiedź b
Bo skarżyła.

żeby

żeby

żeby

Odpowiedź b
Żeby nie wyfruwała z klatki.

z

Odpowiedź c
Żeby była miła dla pani.

dla

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się,
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Zaznacz właściwą odpowiedź.

Odpowiedź a
Bo była głośna.

bo

bo

Odpowiedź c
Bo śmieciła.

bo

Papuga i wiewiórka Pytania do lektury
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