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To  gazetka  dla  Ciebie!  Na  nudę,  na  przerwę,  na  wolną  chwilę.  Mamy nadzieję,

że dzięki niej ciekawie spędzisz czas i przy okazji dowiesz się kilku interesujących

rzeczy.

Wiem więcej … o niepełnosprawnych.

W Polsce żyje 4,7 miliona osób z niepełnosprawnościami – to około 12% populacji.

 

Niepełnosprawność może być nabyta 

lub wrodzona i może wpływać na:

–  zmysły: wzroku, słuchu;

–  umiejętność poruszania się;

–  problemy w nauce, zapamiętywaniu, procesie 

myślowym;

– problemy ze zdrowiem psychicznym;

– komunikację z innymi, nawiązywanie relacji 

społecznych.

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym 

obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego. 



Osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną  mogą

mieć trudności w nauce szkolnej. 

Coś,  co  większości  z  nas  nie  sprawia  większych

trudności,  dla  nich  stanowi  nie  lada  wyzwanie.

Zwykłe  zadanie  tekstowe  z  matematyki  może

przypominać  zagadkę  logiczną,  której  rozwiązanie

wymaga wiele wysiłku i zaangażowania.

A Tobie ile czasu zajmie rozwiązanie zagadek?

Pomyśl … 

Przełóż dwie zapałki,                                              Przełóż dwie zapałki, aby otrzymać 

aby równanie było poprawne.                            dwa trójkąty.                  

                                                                  

Przełóż dwie zapałki, aby powstały                Przełóż trzy zapałki, aby otrzymać trzy       

różnoboczne.                                                    trzy trójkąty kwadraty.

                                                  

Przełóż trzy zapałki tak, aby powstał dwa kwadraty.



Zapamiętaj … 

1. Nie stój nad głową osobie siedzącej

na wózku – odejdź dwa kroki lub usiądź.               

                   

2. Nie głaszcz i nie rozpraszaj psa                         

przewodnika – pies pracuje!

                                                              

3. Pamiętaj, że wózek, kule czy laska należą do sfery osobistej 

osoby z niepełnosprawnością.

Nie należy dotykać ich bez pozwolenia właściciela! 

4.  Zachowuj  się  swobodnie.  

Witając  się  z  osobą,  która  ma  

np. amputowaną  rękę,  śmiało  

uściśnij jej drugą.



5. Jeśli chcesz pomóc osobie na wózku

wsiąść lub wysiąść np. z tramwaju, 

najpierw zapytaj ją, jak to zrobić.

6.  Zwracaj  się  bezpośrednio do  osoby  

z niepełnosprawnością,  a  nie  do  osoby  

towarzyszącej.

Spokojnie, to tylko żart … 
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