
         „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni” 

                                        

Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? 

Jakie prawa ma dziecko z niepełnosprawnością? 

Jak zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnościami? 

Nasza Szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi, w której wraz z rówieśnikami 

uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Od 4 lat organizujemy Dzień Integracji, 

którego celem jest wzmacnianie więzi i współpracy w społeczności szkolnej oraz 

podkreślenie obecności i poszanowania uczniów niepełnosprawnych w naszej placówce. 

Chcemy upowszechniać idee szacunku i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. 

W tym roku z uwagi na sytuację pandemiczną zorganizujemy coroczne święto w celu 

integracji zespołów klasowych.  

Z pewnością interesują Was również odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy 

zatem do zapoznania się z materiałami filmowymi, w których znajdziecie na nie odpowiedzi. 

Materiały zostały zaczerpnięte z zasobów internetowych:  

1. Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? 

https://rampa.net.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-niepelnosprawnosci/ 

2. Mam prawo- kampania informacyjna na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

3. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbyeqyFGTm0 

https://www.youtube.com/watch?v=KHeDldkA07c 

4. N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku? 

https://www.youtube.com/watch?v=WpJ2hrmn7qM 
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Ponadto zapraszamy do obejrzenia filmów, które pokazują standardy zachowań wobec osób 

z niepełnosprawnością. Obrazy przygotowane przez Stowarzyszenie Integracja ukazują w prosty 

i przejrzysty sposób, jakich zachowań należy unikać, a jakie będą pomocne w kontakcie z osobami 

z niepełnosprawnością. Krótkie filmy instruktażowe odnoszą się do różnych rodzajów dysfunkcji, jakie 

mogą nas dotknąć. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu, niepełnosprawni ruchowo, 

intelektualnie są wśród nas - także w środkach transportu publicznego. Wspólnie zadbajmy, by 

podróż komunikacją miejską była dla nich jak najłatwiejsza. 

5. Integracja – osoby z niepełnosprawnością wzrokową. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw 

6. Integracja – osoby z niepełnosprawnością słuchu. 

https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA 

7. Integracja – osoby z niepełnosprawnością ruchową. 

https://www.youtube.com/watch?v=90YGkSe-Cro 

8. Integracja – osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc 

 

Podobne materiały filmowe dla dzieci młodszych: 

9. „Rycerz na kółkach” - Książeczka dla dzieci promująca pozytywne postawy wobec osób z 

niepełnosprawnościami. 

https://www.youtube.com/watch?v=KHeDldkA07c 

10. Niepełnosprawność  intelektualna. 

https://www.youtube.com/watch?v=YQFpPOns2eo 

Opracowała: Agata Drałus 
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