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   ZALECENIA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI   

 PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD) 

 

Ogólne wskazówki do pracy w szkole i w domu: 

> W warunkach szkolnych ważne jest, by dziecko z APD siedziało w pierwszej ławce.               

Wówczas uczeń może wychwytywać wszystkie sygnały wizualne i słuchowe oraz łatwiej 

skoncentrować się na lekcji.  

> Unikamy hałasów - nie sadzamy dziecka blisko źródła dodatkowych bodźców słuchowych            

(np. drzwi na korytarz). 

> Należy zapewnić dziecku miejsce do spokojnej pracy - zarówno w szkole, jak i w domu.  

> Zaleca się, aby nauczyciele kierowali do dzieci proste i krótkie polecenia, akcentowali 

najważniejsze elementy swoich wypowiedzi i równolegle z poleceniami słownymi 

przekazywali uczniom krótkie instrukcje na piśmie (np. zapisując na tablicy słowa kluczowe).  

 

W celu  zdobycia i utrzymania zainteresowania ucznia: 

> Korzystamy z multisensorycznych metod przyswajania wiedzy, zwracamy uwagę dziecka             

za pomocą bodźców wzrokowych i słuchowych.  

> Nawiązujemy kontakt wzrokowy z dzieckiem podczas mówienia.  

> W domu w czasie rozmowy, wyłączamy telewizor, radio i zawsze mówimy do dziecka 

przebywając w tym samym pokoju.  

> Zwracamy uwagę dziecka na istotne zagadnienia mówiąc „To bardzo ważne”,  

„Zapamiętaj to”.  

> Dążymy do przewidywalnego rozkładu dnia opartego na rutynowych czynnościach.  

 

Kiedy zwracamy się do dziecka: 

> Mówimy wyraźnie, powoli, utrzymując odpowiednią głośność.  

> Różnicujemy ton głosu i szybkość mówienia, aby podtrzymać skupienie dziecka                  

i podkreślić najważniejsze informacje.  

> Wykorzystujemy naturalne gesty podkreślające słowa, jednak nie na tyle intensywnie, by 

rozproszyć dziecko.  

> Wydajemy bezpośrednie, nieskomplikowane polecenia, w odpowiedniej kolejności, jedno 

po drugim. 
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> Dajemy odpowiedni czas na przyswojenie każdego z poleceń. 

> Jeśli trzeba powtarzamy polecenie, najlepiej używając prostszego języka.  

> Jeśli to możliwe pokazujemy, czego wymagamy od dziecka (można napisać polecenia          

na tablicy podczas ich wypowiadania, zapisać listę etapów wiodących do celu).  

> Zachęcamy, aby w razie potrzeby uczeń prosił o dodatkowe wyjaśnienia (nie komentujemy 

takich próśb słowami „ A co, nie słuchałeś?”).  

> Sprawdzamy, czy dziecko zrozumiało polecenia, prosząc ucznia o ich powtórzenie 

własnymi słowami.  

> Często sprawdzamy postępy dziecka, upewniając się, czy pracuje zgodnie z poleceniami 

(dzięki temu uniknie wykonania świetnej pracy nie na temat).  

> Dajemy dziecku więcej czasu na pisanie sprawdzianów i indywidualne odpowiedzi.  

> Dzielimy zadania na etapy, aby uniknąć zmęczenia ucznia.  

> Najtrudniejsze zadania przeprowadzamy na początku szkolnego dnia.  

> Zachęcamy dziecko do stosowania multisensorycznych metod przyswajania wiedzy,        

np. jednoczesnego wypowiadania, zapisywania i wizualizacji materiału, który ma zostać 

zapamiętany. 

 

W miarę możliwości wprowadzamy zmiany w urządzeniu sali lekcyjnej: 

> Poprawiamy akustykę sali poprzez zastosowanie zasłon, wykładziny dywanowej, tablic     

na ścianach i ozdób pochłaniających dźwięki (np. piłki tenisowe nałożone na nogi krzeseł 

znacznie zmniejszają poziom hałasu w klasie).  

> Ustawiamy ławki w taki sposób, aby umożliwić dzieciom pracę indywidualną lub w małych 

grupach. 

> Unikamy prowadzenia lekcji przy otwartych drzwiach.  

 

 

 

 

 

 

 

  


