Katarzyna Sadowska
Podstawowe założenia i wartości
metody ośrodków pracy w
szkolnictwie specjalnym
Nauczyciel i Szkoła 1-2 (18-19), 180-196

2003

Katarzyna Sadowska

Podstawowe założenia i wartości metody
ośrodków pracy w szkolnictwie specjalnym

Kształcenie specjalne stanowi integralną część system u ośw iaty w Polsce. D la
tego też celem niniejszego artykułu je st ukazanie, że m etoda ośrodków pracy M arii
Grzegorzewskiej w optym alnym stopniu realizuje założenia program owe kształce
nia specjalnego w klasach początkowych. W tym celu przedstaw iono przebieg
procesu dydaktyczno-w ychow aw czego w tych klasach oraz organizację zajęć lek
cyjnych, prow adzonych tą m etodą. Do realizacji tych zadań w ykorzystano przy
kładow y konspekt zajęć, który obrazuje tem atykę jednego z dziennych ośrodków
pracy.
W szkolnictwie specjalnym w Polsce przeszliśm y w zakresie organizacji i m etod
pow ażną ewolucję. Najpierw w okresie międzywojennym stosowaliśmy we wszyst
kich klasach szkół dla upośledzonych um ysłowo „m etodę środków zainteresowań”,
która pow stała w Belgii, a jej autorem był O. Decroly. N a polski grunt przeniosła
j ą i adaptow ała w ybitna pedagog - M. Grzegorzewska. Po II w ojnie światowej
m etoda ta była stopniowo przekształcana na skutek rosnącej krytyki ze strony
teoretyków i praktyków co doprowadziło do powstania polskiej m etody pod nazw ą
„m etody ośrodków pracy”. Obecnie w klasach początkow ych stosow ane je st na
uczanie całościowe prow adzone w łaśnie tą m etodą .1
N auczanie całościow e (łączne) je st przeciw ieństw em nauczania przedm iotow e
go. N auczyciel zam iast nauczać na oddzielnych lekcjach języka polskiego, m ate
m atyki i innych przedm iotów om awia i opracowuje w toku zajęć z dziećm i w ystę
pujące w ich otoczeniu często spotykane i bliskie im przedmioty, zjaw iska i sytu
acje. One w yznaczają podstaw ow e treści nauczania i organizację codziennej pra
cy. N auka prawidłow ego m ówienia, czytania, pisania, liczenia, rozw iązyw ania za
dań itd., występuje w toku w ypracow ania wybranych tematów, zjaw isk, takich np.
jak: warzywa, owoce, piekarnia, szpital, wieś, m iasto, lotnictwo. Dzieci m ów ią
wtedy, czytają, piszą, liczą i zdobyw ają w iedzę z zakresu różnych przedm iotów
nauczania lecz w iedza ta m usi z danym zjaw iskiem tworzyć logicznie pow iązaną
całość, dającą lepsze poznanie środow iska i uczącą dziecko w łaściw ego postępo
1 H. Borzyszkowska (red.), Nauczanie dzieci upośledzonych um ysłowo w klasach specjalnych, War
szawa 1983, s. 39

wania. M ałe dzieci spostrzegają świat całościow o przy czym um ysłow o upośle
dzone dłużej niż norm alne, dlatego uw aża się, że taka organizacja nauczania odpo
w iada potrzebom i m ożliwościom tych dzieci .2
N a początku X X w. m etoda „nauki całościow ej” w płynęła na zreform ow anie
nauczania przede w szystkim na szczeblu podstawowym . Dzięki tem u do dziś sto
sowana jest w klasach początkowych..
M etoda nauczania w niższych klasach szkoły specjalnej, w prow adzona przez
M. G rzegorzew ską opierała się z początku dość ściśle na m etodzie ośrodków za
interesowań O. Decroly'ego, lecz stopniowo była dostosowana do potrzeb polskie
go szkolnictwa specjalnego.
M etoda ośrodków zainteresow ań O. D ecroly'ego odegrała zasadniczą rolę
w rozwoju sposobów kształcenia dzieci upośledzonych um ysłowo. O. D ecroly za
łożył w 190lr. Instytut N auczania Specjalnego w Brukseli, gdzie prow adził do
świadczenia w zakresie m etody całościow ego nauczania. D ośw iadczenia zdobyte
w Instytucie pozw oliły m u na opracow anie ogólnej koncepcji reform y szkoły ele
mentarnej w Belgii. Pierw szą szkołę dla dzieci upośledzonych um ysłow o opartą
na swojej m etodzie założył D ecroly w 1907r. i była to szkoła „dla życia i przez
życie” . M etoda ta, spraw dzona przez sam ego autora i innych nauczycieli, została
w prow adzona do w szystkich szkół elem entarnych w Belgii w 1922r.. M etoda O.
Decroly'ego odrzuca podział m ateriału nauczania na poszczególne przedm ioty
i lekcje, koncentrując go wokół zagadnień (potrzeb dziecka) odpowiadających spon
tanicznym zainteresow aniom (potrzebom ) dzieci upośledzonych. M etoda ta w y
chodzi z założenia, że do najw ażniejszych potrzeb dziecka należą:
- potrzeba pożyw ienia, oddychania, czystości,
- potrzeba walki z ujem nym i w pływami klimatycznym i,
- potrzeba ochrony przed nieprzyjaciółm i i niebezpieczeństwam i,
- potrzeba działania, aktyw ności, św iatła i spoczynku .3
I tu pojaw ia się ju ż pierw sza różnica pom iędzy O. D ecroly'ego a m etodą M.
Grzegorzewskiej. Ona uważa, iż potrzeby i zainteresow ania dziecka nie m ogą być
podstaw ow ą i j edyną osią planu nauczania. D obór treści m ateriału rozbudow ała w
swojej m etodzie zw racając uw agę na rolę w ielu różnorodnych zjaw isk przyrodni
czych i sytuacji społecznych zachodzących w najbliższym środow isku dziecka.
Założeniem m etody Decroly'ego było dostosowanie procesu nauczania do natural
nych potrzeb dziecka w poszczególnych fazach jego rozwoju, a także stw arzanie
w arunków rozw ijających jego aktywność. Zasadniczym zaś celem m etody było
„przygotować dzieci do życia przez samo życie, bow iem przeznaczeniem każdej

2 Tam że, s. 41
3 S. M auersberg (red.), Dzieje szkolnictw a specjalnego i pedagogiki specjalnej, W arszawa 1990, s.
1 96 -1 97

istoty jest przede w szystkim żyć ” .4 Droga realizacji tego celu w iodła przez w y
zwolenie własnej aktywności dzieci oraz przez rozwijanie różnych form sam orząd
ności w szkole. O. D ecroly twierdził, tak ja k i M. Grzegorzewska, iż podstaw o
wym zadaniem szkoły je st przygotow anie w ychow anków do życia w now ym spo
łeczeństw ie przez praktyczne ich wprow adzanie w problem y życia codziennego.
Uważał, że w tym celu należy:
- oprzeć w ychow anie na zainteresow aniach uczniów, co m iało gw arantow ać
ich aktyw ność - postaw ą w ysoce cenioną w tej m etodzie,
- m ateriał nauczania koncentrow ać w okół ośrodków zainteresowań, a nie przed
m iotowo, dostosow ując go do określonych potrzeb uczniów,
- uznać obserwację, kojarzenie i ekspresję (konkretną i oderw aną) za podstaw ę
podziału zajęć na ośrodki zainteresowań.
Zadania te w edług O. Decroly'ego m ożna zrealizować za pom ocą odpowiednich
metod, jak:
ł ) ćwiczenia w postrzeganiu czyli nabywanie wiedzy bezpośrednie tj. osobiste,
2 ) ćw iczenia w kojarzeniu tzn. nabyw anie w iedzy pośrednie lub w ykorzysta
nie w iadom ości ju ż zakodow anych w pam ięci i wyobraźni,
3) ćw iczenia w w yrażaniu się które sprow adzono do m odelow ania, w ycina
nia, w ykonyw ania różnych przedm iotów , rysowania, ja k rów nież czytania,
pisania czy opow iadania .5
Po przekształceniach m etodę Grzegorzewskiej z pierw otną w stosunku do niej
m etodą Decroly'ego łączyły jedynie dw a podstaw ow e założenia:
a) koncentryczny układ treści program ow ych w okół danego ośrodka
b) przyswojenie treści program owych przez obserwację, kojarzenie, ekspresję .6
Ze w zględu na pow stałe rozbieżności m ożna uznać m etodę Grzegorzewskiej za
całkow icie odrębną.
M etodzie Decroly'ego G rzegorzew ska zarzucała przede w szystkim przesadne
akcentow anie pozycji dziecka w procesie w ychow ania - co było je d n ą z zasadni
czych różnic obu m etod. N atom iast w jego program ie nauczania brak było zagłę
biania się w sprawy społeczne, gospodarcze i kulturalne. Zjaw iska społeczne znaj
dow ały w yraz jedynie w sferze udziału uczniów w życiu klasy i szkoły .7 Zm iana
nazw y z m etody „ośrodków zainteresow ań” na m etodę „ośrodków pracy”, pod
kreślała Grzegorzew ska, „oznacza, iż praca jest jej tłem zasadniczym . W czynno
ś c i ą procesie działania dziecka rodzą się i rozwij aj ą j ego zainteresowania i wzmaga
aktywność, a nie odwrotnie, ja k w m etodzie zainteresow ań ” .8
4 Tamże, s. 197
s Tam że, s. 197-198
6 J. D oroszew ska, P edagogika specjalna, t. 1, W arszawa 1989, s. 646
7 S. M auersberg (red.), op. cit., s. 198
8 J. D oroszew ska, op.cit., s. 647

N ależy dodać, że M. G rzegorzew ska w okresie studiów w B elgii i w Paryżu
poznała dokładnie m etodę Decroly'ego i przeniosła ją na nasz grunt. D zięki jej
w ysiłkom i pow stałym pod jej wpływ em publikacjom M. W awrzynow skiego zo
stała adaptow ana do naszych warunków. M etoda ośrodków pracy była początko
wo tylko propagow ana z w ielkim przekonaniem przez G rzegorzew ską i w ykłada
na przez n ią w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, dopiero później stała się obow ią
zującą m etodą w pracy z dziećm i um ysłow o upośledzonym i. U trzym ana w pełni
organizacj a zaj ęć przyjęta przez Decroly'ego czyli ośrodki zainteresowań, były pod
staw ą opracow ania program ów nauczania w szkole specjalnej przez M. W awrzy
nowskiego.
Zapoczątkow ana w okresie m iędzyw ojennym krytyka i niezadow olenie nauczy
cieli z pew nych rozw iązań przyjętych w m etodzie ośrodków zainteresow ań ożyły,
a naw et nasiliły się po II w ojnie światowej. Było to pow odem w ydania przez M i
nisterstw o Oświaty w 195lr. zakazu stosow ania tej m etody w szkołach specjal
nych i zastąpienie jej przedm iotow ym nauczaniem . K rytycy m ów ili, iż m etoda ta
nie daje usystem atyzow anej w iedzy o otaczającym świecie oraz nie m otyw uje
uczniów do sam okształcenia i sam owychowania. Krytykow ano oparcie w ycho
w ania i nauczania tylko na zainteresow aniach dzieci, a nie w skazyw ano na ko
nieczność rozw ijania innych m otyw ów kształcenia. W 1955r. M. G rzegorzew ska
opublikow ała artykuł w obronie „w artości rew alidacyjnych m etod pracy w szkole
specjalnej”, co spow odowało w ycofanie przez M inisterstwo zakazu stosow ania
m etody ośrodków w pracy szkół specjalnych. N a zebraniu Sekcji Szkolnictwa
Specjalnego K. K irejczyk w ystąpił z obszernie uzasadnioną koncepcją stosow ania
tej m etody w klasach początkow ych. K oncepcja została przyjęta i je st do dziś
realizow ana .9
M etoda ośrodków pracy jako jedna z m etod całościowego (łącznego) nauczania
odrzuca nauczanie przedm iotow e, a w prow adza opracow anie bliskich dzieciom ,
często spotykanych, posiadających istotne znaczenie, zjaw isk w ystępujących w
ich otoczeniu. Zakres tych zjawisk, ulega przy tym stopniow em u poszerzaniu.
N ajpierw ogranicza się do rodziców i rodziny, domu, zabawek, posiłków, klasy,
szkoły, nauczyciela, kolegów, regulam inu postępow ania ..., potem w program ie
występuje ulica, dzielnica i ruch uliczny oraz sklepy, m iejsca pracy rodziców, urzę
dy, całe m iasta itd . 10 M. G rzegorzew ska podkreślała, że układ program u naucza
nia m a być zaplanow any zgodnie ze znajom ością potrzeb dzieci na różnych eta
pach ich rozwoju. Jego punktem centralnym m a być poznaw anie rzeczyw istości
tzn. konkretnego przedm iotu czy zbioru przedm iotów , a nie bezm yślne nagrom a
dzenie wiadom ości i ćw iczenie technik szkolnych .11
9 K. K irejczyk (red.), U pośledzenie um ysłow e - Pedagogika, W arszawa 1981, s. 400, 405-408
10 H. B orzyszkow ska (red.), op. cit., s. 47, 48
11 J. D oroszew ska, op. cit., s. 649

Ta m etoda trzech pierw szych klas szkoły specjalnej - pisze G rzegorzew ska charakteryzuje się m. in. specjalną konstrukcją system u lekcyjnego, a m ianow icie
lekcja jednego dnia tw orzy całość, jednostkę tem atyczną, którą prow adzi nauczy
ciel danej klasy. Opracowanie tem atu nie je st podzielone na przedmioty. M etoda ta
wychodzi od jednego zagadnienia stanowiącego centrum, wokoło którego grupują
się inne, w iążące się z nim bezpośrednio i logicznie w całość. M am y w ięc w tej
m etodzie koncentryczne, logiczne pow iązanie treści program ow ych w pew ne ca
łości zbudow ane na celow o kierow anych przez nauczyciela zainteresow aniach
dziecka treścią program ow ą np., w klasie pierwszej tem at dzienny „jabłko” stano
wi fragm ent szerszego ośrodka „ow oce”, który z kolei je st częścią jeszcze szer
szego ośrodka „płody jesieni” , który znow u jest fragm entem nadrzędnego ośrodka
,jesień ”.
Cała praca skupia się w okół jednego opracow yw anego zagadnienia. Takie tech
niki szkolne - pisze G rzegorzew ska - ja k czytanie, pisanie, rachunki, zastosow uje
się w m iarę nasuwających się potrzeb w rozwiązywaniu danego zagadnienia zgod
nie z logiką treści, zgodnie z potrzebam i program owym i i m ożliwościam i dziecka jego poziom em w ydolności .12
M. G rzegorzew ska zaznacza, że w m etodzie ośrodków pracy treści program o
we należy m ożliwie w szechstronnie poznać tzn. :
1) obserwować, badać, porównyw ać, w yciągać wnioski, w yodrębniać cechy istot
ne na plan pierwszy, badać zachodzące tam zw iązki przyczynow e itp.,
2 ) zebrać w szelkie dostępne m ateriały o nich różną drogą i w różnej postaci np.
narzędzia pracy służące produkcji, w iadom ości ze szkoły, z dom u, ilustracje,
obrazki, notatki z książek, w ycinki z czasopism,
3) skonkretyzow ać zebrane w iadom ości i przeżycia zw iązane z tym poznaniem
w jakiś sposób uzasadniający to, np. różnego rodzaju indywidualne i zespołowe
prace ręczne ja k lepienie z gliny czy innych m ateriałów typu: tektura, drzewo,
kora, lub przy pom ocy narzędzi: kleju, młotka, gwoździ itp..
Tak więc kształcim y tą drogą - pisze dalej G rzegorzew ska - w szystkie dyspozy
cje dzieci, w drażam y je do pracy fizycznej i um ysłowej, jednocześnie kształcimy,
rozwijam y poczucie odpowiedzialności, w ogóle - uspołeczniam y .” 13
Zdaniem wybitnego praktyka pedagoga specjalnego - Heleny Seniowowej, „m oż
liwości i potrzeby rozw ojow e dziecka pow inny być w centrum naszej uw agi przy
planow aniu pracy. Planujem y ram ow o na pew ien krótszy okres w zakresie rocz
nego ośrodka pracy. Trzeba tu mniej więcej przew idzieć następstwo poszczegól
nych w iększych ośrodków pracy z bezw zględnym zachow aniem zasady logiczne
go pow iązania m iędzy nimi. Znając swój zespół dzieci, m ożem y - w zależności od

12 M. G rzegorzew ska, Pedagogika specjalna, W arszaw a 1968, s. 102-103
13 Tam że, s. 103

możliwości i potrzeb dzieci - przewidzieć większy lub mniejszy zakres wiadom ości
w danym ośrodku pracy i odpowiednio z grubsza zaplanować rozwinięcie ośrod
ków tzw. tygodniowych. I znow u m ożliwości dziecka pow inny nam wskazać, któ
re zagadnienia danego ośrodka pracy włączyć do zakresu wiadomości, jakie dziecko
m oże opanować, które zaś m ożna lub należy pom inąć, by uniknąć przerostu treści
nauczania w stosunku do m ożliw ości dzieci. K oncentryczny układ program u
w m etodzie ośrodków pracy - zaznacza Seniow ow a - pozw oli nam w przyszłości
powrócić do danego ośrodka pracy, rozszerzyć jego zakres i opracow ać te zagad
nienia, które poprzednio m usiały być pom inięte, gdyż były w ów czas za trudne,
a które na w yższym poziom ie nauczania staną się ju ż potrzebą poznaw czą dzieci
i b ęd ą dostępne dla ich m ożliw ości rozw ojow ych oraz zostaną „w chłonięte”
w sposób łatw y i naturalny .” 14
M etoda ośrodków pracy opiera proces nauczania na szeroko pojętej aktywności
dziecka tj. na jeg o działaniu zarów no w sferze m yślow o-poznaw czej, ja k też
w sferze działania praktycznego .15
M etoda ośrodków pracy, choć posiada w yróżnione w jej przebiegu stałe etapy
przeniesione z m etody D ecroly'ego tj. obserwację, kojarzenie i ekspresję, w spół
cześnie różnie są one nazyw ane przez różnych autorów. W m etodzie tej M. G rze
gorzew ska w yróżnia następujące etapy:
1) zajęcia wstępne,
2 ) obserwację,
3) opracow anie zebranego m ateriału i usystem atyzow anie go,
4) ekspresję,
5) zajęcia końcow e .16
W edług J. Doroszewskiej ogólny schemat lekcji prowadzonych tą m etodą przed
staw ia się następująco:
1) zajęcia wstępne,
2 ) ukazanie celu pracy w danym dniu,
3) prace poznaw cze,
4) ekspresja,
5) zajęcia końcow e .17
Z. Sękowska przebieg lekcji w ram ach m etody ośrodków pracy dzieli na etapy:
1) zajęcia wstępne,
2 ) obserwację,
3) kojarzenie,
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J. D oroszew ska, op. cit, s. 651-652
Tam że, s. 652
Z. Sękow ska, W prow adzenie do pedagogiki specjalnej, W arszawa 1985, s. 182
J. D oroszew ska, op. cit., s. 658-659

4) ek spresję .18
Celem zajęć w stępnych je st przede w szystkim przygotow anie dziecka do dnia
pracy przez w ytw orzenie atm osfery zachęcającej do pracy, zaspokojenie zaintere
sowań, izolowanie ubocznych, w ykonanie szeregu czynności bieżących (obserwa
cja pogody, podlanie kwiatów). N astępnie dzieci zaznaczają sw oją obecność na
arkuszu obecności za pom ocą um ów ionych znaków oraz sam odzielnie w ypełniają
kalendarz. Takie czynności kształtują u nich pojęcie czasu tzn. dnia, doby, tygodnia
itp. Do zajęć w stępnych należą rów nież bieżące ćw iczenia porządkow e jak np.
wycieranie kurzu, ułożenie rzeczy w swojej szafce. Oczywiście, nie wszystko należy
robić od razu i codziennie. Czynności w części zajęć w stępnych m ożna zam ieniać
na inne. Czasam i m oże to być zaśpiew anie piosenki z pogodą lub przeczytanie
wierszyka. M ożna też wykonać krótkie ćwiczenia gimnastyczne. Bardzo m ile przyj
m owane są przez dzieci różnego rodzaju niespodzianki. Dlatego też, warto je przy
gotowywać, gdyż kształcą zdolności obserw acyjne i pobudzają zainteresowania.
Zajęcia w stępne w m etodzie ośrodków pracy m ają ogrom ne znaczenie, ponie
waż stw arzają sym patyczną atm osferę i są jednym z czynników, które rozw ijają
dzieci w szechstronnie i integrują je w je d n ą grupę .19
Drugim etapem zajęć prow adzonych m etodą ośrodków pracy jest poznaw cza
obserwacja. M a ona charakter poznaw ania przez dzieci zaplanow anego w ycinka
otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko zdobyw a wyobrażenia o przedm io
cie, na który zw raca uw agę i poznaje otaczający świat. Przez bezpośrednie ze
tknięcie się z pracą ludzką oraz przedm iotam i i zjaw iskam i w ich naturalnym śro
dowisku naw iązuje kontakt z ludźmi i całą rzeczywistością. Punktem w yjścia każ
dej obserwacji m usi być zainteresowanie, poniew aż dziecko najlepiej przysw aja
sobie to, co je interesuje .20
K olejnym etapem nauczania w m etodzie całościowej je st kojarzenie ściśle p o 
wiązane z obserwacją, z czego wynika, iż nie m ożem y oddzielać tych dw óch ele
mentów. Lekcje kojarzenia służą dzieciom do nauki rozw ijania m yślenia tj. pow ią
zania (kojarzenia) wiadom ości nabytych w drodze obserwacji z ju ż zdobytą i posia
daną wiedzą, odtw arzaną z pamięci. K ojarzenie m a nauczyć ich rów nież w yciąga
nia w niosków i rozw iązyw ania w ten sposób zadań praktycznych lub teoretycz
nych. Jest to elem entarna podstaw a nauczania m etodą problem ową, przeznaczoną
do rozwijania m yślenia dzieci.
N aturalnym następstw em obserwacji i kojarzenia jest ekspresja, będąca aktyw ną
działalnością dziecka. Dzięki niej w yładow uje ono swoje naturalne skłonności do
zabawy. Ekspresja bardzo często w ystępuje podczas obserw acji lub bezpośrednio

18 Z. Sękowska, W prow adzenie do pedagogiki specjalnej, W arszawa 1998, s. 246
19 Z. Sękow ska, W prow adzenie do ... op. cit., W arszawa 1985, s. 189-190
20 T am że, s. 190-191

po niej. Ta część zajęć je st z reguły sw obodniejszą w ypow iedzią tego, co dziecko
chce pow iedzieć o poznanym przedm iocie czy sytuacji zw iązanych z opracow y
wanym tem atem . M oże to być opis, rysunek czy inne formy ekspresji. W ystępuje
ona w dwóch postaciach:
1) ekspresja konkretna czyli różne prace ręczne (przyszywanie guzików, ryso
wanie, m alow anie farbam i itp.), m odelow anie np. z plasteliny ow oce lub
w arzyw a oraz gotow anie, robienie sałatek itp., a także śpiew, gry, zabawy
lub gimnastyka,
2 ) ekspresj a abstrakcyjna - czytanie, pisanie, opow iadania dzieci bądź nauczy
ciela, opisy om aw ianych zagadnień .21
Każde dziecko, a zw łaszcza upośledzone um ysłow o, bardziej interesuje ekspre
sja konkretna niż abstrakcyjna, poniew aż m oże ono wykazać się poprzez działanie
i w łasną inicjatywę. D zieci lubią ruch i dynam ikę, stąd w olą konkretne działania,
gdzie m ogą pokazać sw oją twórczość. Ten rodzaj ekspresji zachęca je do pracy,
rozładowuje zaham owania, rozw ija sprawność i siły fizyczne, a przede w szystkim
zw alcza niedow łady i zaburzenia m otoryczne oraz uspraw nia funkcjonow anie
ośrodkow ego układu nerw ow ego. Ekspresja abstrakcyjna w ykorzystyw ana w
m etodzie ośrodków pracy pozw ala dzieciom prawidłowo opanować język poprzez
zastosow anie zdobywanej w iedzy w m owie i piśmie. U czy także praw idłow ego
w ypow iadania m yśli i porozum iew ania się z otoczeniem . W ielką rolę w rozwoju
w szystkich dzieci, a szczególnie upośledzonych, odgryw ają prace ręczne. W yra
biają one w dziecku pom ysłowość, sam odzielność, zręczność, a przede wszystkim
uczą obserwacji i kształcą uw agę dowolną. Po za tym rozw ijają podstaw ow e po
jęcia m atem atyczne, gdy np. dziecko coś mierzy, oblicza, waży. Prace ręczne w y
rabiają w nim poczucie odpow iedzialności, kształcą w ytrw ałość i silną w olę
w drodze do osiągnięcia w yznaczonego celu. Poprzez takie ćw iczenia dziecko
uspraw nia różne grupy m ięśniowe pod w zględem fizycznym , w yrabia naw yk pra
cy i twórcze m yślenie. Zajęcia te są rów nież procesem socjalizacji dziecka, ponie
w aż w yrabiają w nim um iejętność w spółżycia i współpracy w grupie.
Bardzo w ażną rzeczą w pracy z dziećm i jest, by nauczyciel nie łączył jednocze
śnie dw óch w ybranych przez siebie form ekspresji. Przy różnego rodzaju pracach
ręcznych nie należy zachęcać dzieci do śpiew ania piosenek ani czytać im książek,
gdyż to rozprasza ich uwagę. Pow inna być ona skupiona na jednym działaniu, by
dziecko ja k najlepiej w ykonało swoje zadanie.
N ależy zaznaczyć, że w szkole specjalnej nie m ożna w prow adzać rywalizacji
podczas w ykonyw anych przez dzieci prac ani ich porównywać, poniew aż m oże to
pogłębić jeszcze bardziej w ystępujące zaburzenia psychiczne czy pow ikłania fi
zyczne. Pamiętajmy, że każda praca dziecka je st w ynikiem jego m aksym alnych

możliwości. To co dla jednego je st proste do wykonania, dla drugiego m oże być
bardzo trudne. N auczyciel nie pow inien oceniać prac dzieci takim i określeniam i
jak: „on to zrobił dobrze, a ty zrobiłeś to źle” . Taka ocena odbiera dziecku wiarę
we własne siły, w zbudza zazdrość i pow oduje przygnębienie.
N ależy nadm ienić, że ekspresja podczas prow adzenia zajęć staje się często sw o
bodnym w yrażaniem tego, co dziecko chce pow iedzieć o poznanym przedm iocie
czy sytuacji poznaw czej, ja k ą przeżyło w danym dniu zgodnie z opracow yw anym
ośrodkiem tem atycznym . M oże wyrazić to poprzez rysunek albo opis np. m iejsca,
które dzieci w tym dniu odw iedziły i co się tam wydarzyło. M oże to być form a
luźnej w ypow iedzi dziecka. W m etodzie ośrodków pracy m ają one do w yboru
szeroki zakres technik szkolnych, ja k np. zajęcia artystyczne (rysunki, ulepianki,
w yklejanki, szycie), zajęcia praktyczno-m ajsterkow e, zajęcia gospodarskie (goto
wanie, robienie potraw ), upraw a ogródka itd.
Warto dodać, że ta część lekcji tj. ekspresja m a duże znaczenie, ponieważ:
a) dziecko ćw iczy sw oją tw órczość,
b) potrafi zdać sobie spraw ę z oglądanego obiektu obserw acji w danym dniu,
c) jest spraw dzianem efektyw ności pracy nauczyciela,
d) służy j ako m ateriał do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej,
e) po zajęciach dzieci sam e zastanaw iają się nad tym, ja k m ogą dalej pozna
w ać om aw iane rzeczy na lekcji (zbierają wiadom ości od sw oich rodziców,
w ycinają ilustracje i obrazki, pom agają w pracach dom ow ych ).22
O statnim etapem zajęć w m etodzie M. Grzegorzewskiej są zajęcia końcowe,
które są głównie podsum ow aniem całodziennej pracy z dziećm i poprzez:
a) przypom nienie now ych w iadom ości i umiej ętności, sprawdzenie w łaściw e
go ich zrozum ienia i opanow ania przez dzieci, utrw alenie najw ażniejszych
z nich tj. podstaw ow ych na danym etapie rozwoju,
b) ocena całodziennej pracy dzieci, uśw iadom ienie im w łaściw ych i niew łaści
wych form postępow ania, ustalenie słusznych form postępow ania w przy
szłości,
a) załatw ienie spraw, które w ynikły podczas całego dnia zajęć,
b) ustalenie tem atu pracy na kolejny dzień i zadań jakie dzieci m ająw ykonać
w dom u dotyczące tego tem atu,
c) m iłe pożegnanie się.
Sposób przeprow adzenia takiego podsum ow ania i zakończenia zajęć zależy od
tem atyki, w arunków pracy i um iejętności nauczyciela .23
Poniżej przedstawiono przykładowy konspekt zajęć prowadzonych m etodą ośrod
ków pracy w klasie II, gdzie tem atem ośrodka dziennego są „Zw ierzęta dom ow e”.

22 J. D oroszew ska, op. cit., s. 657
23 K. K irejczyk (red.), op. cit., s. 413

Jest on dowodem na to, że m etoda ta pozw ala stworzyć dziecku w arunki dostar
czające bogatego m ateriału obserwacyjnego, powiązanego logicznie.
K O N SP E K T
K onspekt zajęć prow adzonych dn. 6 II 1998r. w klasie II na tem at „Zw ierzęta
dom ow e”.
Czas trwania: 4 godziny
Temat ośrodka okresowego: „D om rodzinny ucznia”
Tem at ośrodka poprzedniego: „Zbliżają się ferie zim owe - zabaw y zim ow e”
Tem at ośrodka następnego: „O pieka nad zw ierzętam i dom ow ym i”
Cele:
1) poznawcze:
w prow adzenie pojęcia: zw ierzęta dom owe;
zapoznanie ze zw ierzętam i dom ow ym i i ich znaczeniem dla człowieka;
2 ) kształcące:
utrw alanie w prow adzonych pojęć;
doskonalenie um iejętności czytania i pisania zdań;
doskonalenie um iejętności rozpoznaw ania różnych zw ierząt dom owych;
rozwijanie spraw ności w m ówieniu;
doskonalenie um iejętności rozw iązyw ania zadań tekstow ych prostych jednodziałaniowych;
doskonalenie um iejętności odejm ow ania w zakresie 2 0 ;
doskonalenie um iejętności składania papieru;
utrw alanie poj ęcia zbioru i umiej ętności tworzenia zbiorów;
3) w ychow aw cze:
wdrażanie do ładu i dyscypliny;
w yrabianie przekonania o potrzebie hodow ania i opieki nad zw ierzętam i
domowymi.

Metoda ośrodków pracy
Środki dydaktyczne:
1) zastępniki - ilustracje zwierząt;
2 ) środki typu słownego.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Z aję cia w stępne
1 . czynności organizacyjno-porządkowe:
a) powitanie
b) rozm ow a dotycząca bieżących spraw

c)

spraw dzenie listy obecności

2 . ustalenie daty i ćw iczenia kalendarzow e:

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
5.
II.
1.
2.

ustalenie dnia tygodnia, liczby i kolejności dni w tygodniu
ustalenie m iesiąca i liczby m iesięcy w roku
ustalenie kolejnego dnia m iesiąca
ustalenie pory roku
ustalenie zapisu daty
obserw acja i analiza stanu pogody:
obserw acja pogody przy oknie
opis pogody przez wybranego ucznia
ustalenie zapisu i sym bolu pogody
ekspresja pogody:
zabaw a ruchowa: słońce - deszcz
zapis pogody i zaznaczenie jej sym bolu
spraw dzenie pracy dom owej uczniów
Podanie celu i w zbudzenie zainteresow ania uczniów
zabaw a w naśladow anie głosów różnych zw ierząt (kogut, krow a)
ustne sform ułowanie celu lekcji tj. „Dziś w łaśnie o tych zw ierzętach poroz
m awiam y”
III. Praca poznaw cza
1. rozm ow a kierow ana - „Jakie zw ierzęta uczniow ie znają ?”, „G dzie te
zw ierzęta m ożna spotkać ?”, „G dzie one m ieszkają ?”
2 . obserw acja ilustracji przedstaw iających zw ierzęta domowe:
a) obserw acja sw obodna i ukierunkow ana
b) opis ilustracji, podanie nazw zw ierząt (nauczyciel zaw iesza odpow iednie
etykiety na tablicy)
3. analiza treściow a czytanki „Zw ierzęta dom ow e” (str.6 6 ):
a) ukierunkowanie odbioru ucznia
b) odczytanie czytanki przez nauczyciela
c) analiza treściow a - „Jakie zw ierzęta były w ym ienione w czytance ?” , „Gdzie
te zw ierzęta m ieszkają ?”, „D laczego ludzie o nie dbają ?”
4. pogadanka podsum ow ująca - „Jakie zw ierzęta nazyw am y dom owym i - dla
czego ?”
V. E k s p re s ja
1 . rozw iązyw anie zagadek:
* „M a ostrogi, ale nim i nie bodzie. M a grzebień, ale tylko od szyku. N a po
dwórku rej wodzi. Woła: kukuryku!”
* „C iągnie wozy, pługi, sanie, chrupie sianko na śniadanie.”
* „Choć nikt go nie uczy, bardzo ładnie miauczy. Pośród leśnej ciszy poluje na
myszy.”

*
*
*

„M a cztery nogi i dwa duże rogi. Z im ą jest w oborze a latem na dw orze.”
„Podobny do zająca, lecz kolor m a inny. M iękkie m a futerko i lubi j arzyny.”
„Jestem biała, szara, ruda albo czarna, znoszę sm aczne jajk a i lubię dziobać
ziarna.”
2 . ćw iczenia w tw orzeniu zbiorów zw ierząt dom ow ych i dzikich
3. ćw iczenia w czytaniu i pisaniu - loteryjka obrazkow o-w yrazow a pt. „Zw ie
rzęta i ich dom y”
4. wspólne z nauczycielem układanie, odczytanie i zapis krótkiej notatki z lekcji
5. zabaw a ruchow a - naśladow anie zw ierząt
6 . rozw iązyw anie zadań tekstow ych - odejm ow anie w zakresie 20
7. w ykonanie kury z papieru i kolorow anie jej
V. Z ajęcia końcowe
1 . podsum ow anie w iadom ości zdobytych na lekcj i
2 . przypom nienie pracy domowej i sposobu jej w ykonania
3. ocena udziału ucznia w zajęciach
4. pożegnanie.
N ależy zaznaczyć, że w realizacji każdego ośrodka pracy obow iązują następują
ce zasady postępowania:
poznaw anie ludzi, zw ierząt i zj aw isk w ich naturalnym środowisku,
wielostronne rozpatryw anie przedm iotów i zjawisk,
logiczne pow iązanie treści m ateriału,
stopniowanie trudności,
m ała ilość w rażeń i bodźców napływ ających przy każdej obserw acji,
zapew nienie dziecku dużej ilości czasu na obserw ow anie,
wdrażanie ucznia do sam odzielnego poznaw ania otaczających go rzeczy
i zjawisk,
stosowanie obserw acji kierow anej wtedy, gdy dzieci nie dostrzegą w aż
nych przedm iotów czy zjawisk,
wyróżnianie najbardziej istotnych cech podczas syntezy określonego tematu,
przypom inanie i utrw alanie zdobytych w iadom ości przy innych ośrodkach
pracy,
uw zględnianie charakterystycznych cech przedm iotów w m odelow aniu
i innych pracach ręcznych.
U kładając plan pracy do każdego ośrodka nauczyciel m usi dobrać w łaściw e
sposoby rozbudzenia i podtrzym ania zainteresowania, inicjatywy, aktywności i sa
m odzielności dzieci .24
Janina D oroszew ska uw ażała za podstaw ow ą dla pracy pedagogicznej kw estię
poziom u w ydolności w ysiłkowej dziecka, dlatego sform ułow ała dw a główne za

dania: pierw sze - oszczędzanie zbytecznego w ysiłku dziecka i drugie - wzm aganie
ogólnej energetyki ustroju oraz wzm aganie sił chorego do walki z chorobą i jej
skutkam i .25 Odpowiednio do tego założenia w kształceniu i w ychow aniu dzieci
upośledzonych na plan pierw szy w ysuw a się dobrze przem yślana, jasna organiza
cja w arunków życia i pracy dziecka (treść, forma, metoda, rytm dnia dziecka).
U dzieci upośledzonych warunki rozwoju oraz przebiegu procesów wyższych czyn
ności nerw ow ych są specyficzne. W obec tego praca pedagogiczna z tym i dziećm i
pow inna polegać na kom pensow aniu braków, korygow aniu niepraw idłow ości
i norm ow aniu stanu ośrodkowego układu nerw ow ego .26 Całkowicie tym w ym o
gom odpowiada omawiana w niniej szym artykule forma nauczania globalnego, wpro
wadzona do szkolnictwa specjalnego przez M. Grzegorzewską czyli m etoda ośrod
ków pracy.
M etoda ta zapew nia każdem u dziecku bogaty m ateriał nauczania logicznie ze
sobą powiązany. Ponadto, całościowo ujm uje treści kształcenia, które tw orzą sys
tematyczny układ o wzajemnych powiązaniach i uzależnieniach, zawierający związki
przyczynowo-skutkowe zachodzące między zjawiskami. Poznawanie danego obiektu
czy zjaw iska oparte jest na działalności dziecka, na jego wcześniej zdobytych do
świadczeniach oraz w procesie codziennego życia i pracy.
Ponadto m etoda ta um ożliw ia dziecku stosow anie w praktyce poznanych treści
wiadom ości i zdobytych um iejętności (ekspresja). Dzięki różnorodnym form om
ekspresji dziecko jest aktywne w ja k najszerszym zakresie i m oże pow iązać pracę
um ysłow ą z pracą fizyczną w procesie swojej aktywnej działalności. Cała praca
skupia się w okół opracow yw anego zagadnienia czerpanego z jego bezpośrednich
przeżyć. N ależy przy tym pam iętać, że m etoda ośrodków pracy oparta je st na
ścisłej współzależności m ateriału nauczania i osobistych dośw iadczeń dziecka.
W ym aga stale czynnego udziału dziecka w pracy i twórczości, a także ścisłego
zjednoczenia pracy myślowej z pracą fizyczną. Jednocześnie w ydobyw a z opraco
wywanego tem atu i ze sposobu jego opracow ania m aksim um w artości w ycho
wawczych. M etoda ta um ożliwia dzieciom pełne przeżywanie całych sytuacji, gdyż
zajęcia prow adzone bez dzw onków nie w prow adzają zakłóceń i chaosu w przeci
wieństwie do nauczania przedm iotow ego, gdzie dzwonek lub nagła zm iana tem atu
lekcji ( co 45 m inut je st inny przedm iot) m oże pow odow ać pew ne zaham ow ania
i dezorganizację pracy .27
Szczególnie istotnym elem entem w tej m etodzie je st m ożliw ość dostosow ania
indywidualnego tem pa pracy do w arunków psychofizycznych każdego dziecka.
Ta m etoda jest w łaściw a do indyw idualizowania w łaściw ości w yższych czynności

25 R. Janeczko (red.), K ształcenie dzieci w zakładach leczniczych, W arszawa 1991, s. 63
26 J. D oroszew ska, op. cit., s. 659
27 Tam że, s. 661-662

nerw ow ych danego dziecka, które zależą od charakteru i stopnia upośledzenia.
O rganizacja zajęć lekcyjnych prow adzonych om aw ianą m etodą pozw ala na
w ydobycie m aksym alnych w artości w ychow aw czych z następujących, podaw a
nych przez G rzegorzew ską, środków dydaktycznych:
a) stw arza optym alne w arunki dla dowolnej obserw acji, która ćw iczy skupienie,
um iejętność poznaw ania, koncentrację uwagi,
b) kładzie nacisk na obserw ację kierow aną, która - dobrze przeprow adzona w yw ołuje u dzieci w łaściw e zrozum ienie i poznanie om awianego tem atu, ade
kw atne do rzeczyw istości,
c) kojarzenie je st podstaw ą tw orzenia się i utrw alania zw iązków czasow ych tj.
w iązania pokrew nych ze sobą zjaw isk w logiczną całość, pow iązania now ych
inform acji z nabytą ju ż wcześniej w ied z ą
d) cała organizacja procesu nauczania opiera się na szeroko pojętej aktyw ności
dziecka, gdzie kontrolow anie nabytych przez niego w iadom ości odbyw a się
poprzez stosow anie ich w działalności praktycznej .28
M etoda ta w alczy z w erbalizm em , którego je s t zaprzeczeniem . U czy tw órczo
reagować i kierow ać swoim postępowaniem . M otyw uje dziecko do twórczej prze
róbki poznanego m ateriału, a nie do w yuczania się i przyjm ow ania przekazyw a
nych wiadom ości. Poznaw ane treści oparte są na działalności i dośw iadczeniu
i zryw ają z w erbalnym charakterem nauczania.
M etoda ośrodków pracy poprzez sw oją sw oistą organizację zajęć pozw ala nie
tylko na szerokie zastosow anie aktywności dzieci w procesie nauczania, ale cały
ten proces opiera na tej aktywności, którą traktuje jako podstaw ow ą zasadę po
znawczą. Dzięki pow iązaniu pracy um ysłowej dziecka z pracą fizyczną osiągam y
stałą i m iarodajną kontrolę nad rozum ieniem przez niego określonego tem atu .29
Syntezę w artości rew alidacyjnych m etody ośrodków pracy m ożem y ująć w n a
stępujących punktach:
a) przez swój ścisły zw iązek z życiem , m etoda ta w prow adza w ychow anka
w poznanie św iata i stopniow o w nurt zm ieniającej się rzeczyw istości,
b) przez położenie nacisku na aktywność dziecka daje m u m ożliw ość uspraw 
niania zaham ow anych funkcji, norm ow ania pracy w edług jego m ożliw ości
oraz ugruntow ania w iadom ości i um iejętności,
c) przez ciągłość, system atyczność i logikę w układzie m ateriału, przez czyn
n ą poszukującą postaw ę dziecka, przez zjednoczenie teorii z praktyką m etoda ta w pływ a na uspraw nianie czynności korow ych, ćw iczy plastycz
ność i rozw ija dynam izm dziecka .30

28 Tam że, s. 662
29 T am że, s. 663
30 Tam że, s. 668

Jeśli chodzi o podstawowe założenia metody ośrodków pracy są one następujące :
1) zapewnienie każdem u dziecku optym alnego wszechstronnego rozw oju psy
chofizycznego zgodnego z jego w iekiem , którego celem je st przekazanie
m u rzetelnej w iedzy o otoczeniu i m oralne wychow anie oparte na uspołecz
nieniu i zapew nieniu spraw ności organizm u po to, by dziecko naw et w nie
przewidzianych, nowych dla niego w arunkach m ogło sobie z pow odzeniem
poradzić,
2 ) ukształtow anie aktywnej postaw y u dziecka zm ierzającej do ciągłego po
konywania trudności, doskonalenia siebie, swojej wiedzy i um iejętności,
3) zapoznanie dziecka ze w spółczesnym życiem i otoczeniem oraz z najw aż
niejszym i przem ianam i jak ie zachodzą w różnych jego dziedzinach np.
w przyrodzie, kulturze, technice itd.,
4) przyjęcie za podstaw ę zintegrowanego oddziaływania pedagogicznego obej
m ującego nauczanie, w ychowanie ukierunkow ujące i interwencyjne oddzia
ływ anie na ujem ne i dodatnie odchylenia dziecka,
5) w yłączenie nauczania przedm iotow ego i przyjęcie za podstaw ę nauczanie
całościowe,
6 ) przyjęcie za fundam ent opracow yw ania tem atów ośrodków pracy - prze
chodzenia od konkretnego postrzegania do abstrakcyjnego m yślenia i od
niego znów do praktyki, stąd poznanie ujm ujem y w 3 etapach:
a) spostrzeganie w iązane z obserwacj ą zj awisk,
b) abstrakcyjne m yślenie pow iązane z asocjacją czyli kojarzeniem ,
c) zastosow anie w iedzy w praktyce będące ek spresją konkretną lub ode
rw a n ą .31
N ależy nadm ienić, że m etoda ośrodków pracy - ja k pisze G rzegorzew ska - przez
stopniowe, system atyczne w łączanie w ychow anków w nurt życia społecznego
i nacisk położony na zdynam izow anie dziecka, jego inicjatyw y i własnej tw órczo
ści kształtuje jego charakter, um acnia w iarę w e w łasne siły i m ożliw ości oraz
m otyw uje go do pracy. M etoda ta w draża dziecko do czynnej pracy w zespole
i uczy go odpow iedzialności za nią .32
Trzeba dodać, że m etoda ośrodków pracy m a specjalne rew alidacyjne znacze
nie, poniew aż daje sposobność:
1) dostosow yw ania pracy do indyw idualnych m ożliw ości dziecka,
2 ) realizow ania specjalnych potrzeb dziecka przy różnego typu kalectw ach
i schorzeniach,
3 ) dostosow yw ania pracy do potrzeb kom pensacyjnych, korekcyjnych i ada
ptacyjnych,

31 K. K irejczyk (red.), op. cit., s. 408-409
32 J. D oroszew ska., op. cit., s. 669

4) każdej jednostce pozw ala na w łaściw y dla niej poziom i zakres pracy przez
co ułatw ia dziecku zrozum ienie i odczucie własnej przydatności,
5) w iązania z życiem i otoczeniem , od którego dziecko je st w dużej m ierze
odizolow ane przez swoje kalectw o czy schorzenia,
6 ) dostarcza warunków zdrow otnych i dobrego rozwoju fizycznego przez zbli
żenie do przyrody (w ycieczki, prace na św ieżym pow ietrzu),
7) stosow ania różnych form odpoczynku,
8 ) ujaw nienia się uzdolnień dziecka i zam iłow ania do pracy fizycznej co jest
głów nym założeniem tej m etody .33
Podsumowując przedstawione w niniejszym artykule treści, trzeba stwierdzić, że
m etoda ośrodków pracy je st najw szechstronniej opracow anym działem kształce
nia specjalnego. Opiera się na zainteresow aniach ucznia, dostosow ana je st do jego
charakterystycznych potrzeb i skłonności, uw zględnia w szystkie właściw ości psy
chiczne ucznia, a także uw zględnia w ym agania zaw arte w program ie nauczania
dla niższych klas szkoły podstawowej.
Stosow anie tej m etody przynosi, w edług M. G rzegorzew skiej, następujące ko
rzyści:
1) „budzi w ielkie zainteresow anie p racą i dążenie do wiedzy, a w zw iązku
z tym kształci procesy uwagi,
2 ) rodzi zaufanie do nauczyciela um ożliw iając spraw dzenie podanych w iado
m ości w dośw iadczeniu w łasnym i stw arza atm osferę w yzw alającą ak
tyw ność dziecka,
3) przez częste w ykonyw anie ruchów, w ycieczki, obserw acje i dośw iadcze
nia oraz prace ręczne uaktyw nia typy bierne, budzi w dziecku w iarę we
w łasne siły i rozw ija optym izm życiowy,
4) um ożliwia nauczycielowi indywidualne poznanie i traktowanie dziecka, któ
re dzięki w ypełnianiu różnych czynności i prac ujaw nia sw e zdolności
i dyspozycje,
5) zapew nia stały kontakt ucznia z otaczającym go światem ,
6 ) uw zględnia tak w ażne w szkolnictw ie specjalnym zasady poglądow ości,
system atyczności i stopniow ania trudności,
7) rozwija pojęcie przestrzeni,
8 ) rozw ija zdolności poznaw cze przez tworzenie dynam icznych struktur kom 
pensacyjnych,
9 ) uczy zdobyw ania wiadom ości podczas dokładnej obserwacji i w ten sposób
prow adzi do w ytw arzania jasnych pojęć,
10) kształtuje praw idłow ą postaw ę fizyczną i uspraw nia ręce, co je s t dla upo
śledzonego spraw ą zasadniczej wagi,

11) kształci logiczne m yślenie, um iejętności porów nyw ania, klasyfikow ania,

uogólniania,
12) uczy dobierania i stosow ania odpow iednich m ateriałów i narzędzi pracy,

13) kształtuje w olę przez stw arzanie sytuacji zm uszających do natychm iasto
wego podejm ow ania decyzj i,
14) rozw ija uczucia społeczne,
15) ułatw ia w ybór zaw odu przez próby w ykonyw ania różnych prac,
16) zbliża upośledzonych do społeczeństw a przez pracę w środowisku,
17) zapew nia w szechstronny rozwój ucznia .”34
Nie m ożna zapom inać, że dziecko upośledzone - ja k każde dziecko - odczuw a
potrzebę zabawy oraz praktycznego działania. Zaspokojenie obu tych potrzeb um oż
liwia stosow anie m etody ośrodków pracy. W ytyczone w artykule założenia po
tw ierdzają tezę M. Grzegorzewskiej - autorki omawianej metody, że m etoda ośrod
ków pracy zapew nia każdem u dziecku optymalny, w szechstronny rozwój psycho
fizyczny, zgodny z jego w iekiem i poziom em wydolności. Jest ona ja k najbardziej
odpow iednią m etodą kształcenia w klasach początkowych, poniew aż dostosowuje
tempo pracy do indywidualnych możliwości dziecka, co jest bardzo istotne w przy
padku dzieci upośledzonych um ysłow o. Ponadto niniejszy artykuł potw ierdził, że
szczególnie w ażnym w tej m etodzie je st kształtowanie, w ja k najszerszym zakre
sie, aktywnej postaw y dziecka, dzięki różnorodnym form om ekspresji, przez co
stale bierze ono czynny udział w pracach zespołow ych, co je s t bardzo potrzebne
dzieciom niepełnosprawnym , by nie czuły się odizolow ane z pow odu swojego ka
lectw a czy schorzenia. N ależy pam iętać, że każde dziecko chce kochać i być
kochanym , nie różnić się od reszty ludzi, chce m ieć zw yczajny los, m im o tego, że
nie j est zwyczajnym .
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