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    Zadając sobie pytanie- czy wykorzystywanie multimediów w pracy, edukacji i terapii 
uczniów  

z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną podnosi jej poziom i jakość, 

odpowiedz nasuwa się jednoznaczna i oczywista: innowacyjne metody mają ogromne 

znaczenie dla przebiegu procesu edukacji i terapii. Stosowanie multimediów oraz narzędzi 

technologii informacyjnej w pracy z uczniami z autyzmem i niepełnosprawnością 

intelektualną niewątpliwie wzbogaca i daje nowe możliwości edukacyjne. Używanie 
innowacyjnych metod, które w połączeniu ze stosowanym szerokim pakietem oddziaływań, 

stanowi zatem integralną całość, łączy i pozwala na wielostronne i optymalne podejście do 
każdego ucznia. 

Udział w projekcie Erasmus + „ Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów 

niepełnosprawnych” dał możliwość dostosowania oddziaływań do zmieniających się potrzeb 
osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin, podniósł jakość  świadczonych usług 

edukacyjnych i wychowawczych. Rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz edukacji  

i terapii osób autentyzmem oraz niepełnosprawnych intelektualnie, dzielenie się dobrą 
praktyką, wiedzą i doświadczeniem dało możliwość poszerzenia horyzontów edukacyjnych, 

stworzenia nowych strategii i rozwiązań w podejściu do  edukacji i terapii naszych uczniów na 
miarę standardów europejskich. 

Dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, doświadczeniu i nowym umiejętnościom nauczyciele 

zwiększyli poziom wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz multimediów  
w nauczaniu, terapii i działaniach wychowawczych u uczniów, co znacząco podniosło 

atrakcyjność zajęć i zwiększyło motywację do nauki i rozwoju na miarę ich indywidualnych 

możliwości. Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę o bazę dostępnych narzędzi do 
samodzielnego tworzenia pomocy edukacyjnych takich jak: 

 

1. MATEMATYCZNE MEMORY WARZYWNE https://learningapps.org/display?v=p0zy2i5ta20 

2. WIOSENNE MEMORY  https://learningapps.org/display?v=p1rqmpm6j20 
3. WIOSENNE MEMORY  https://learningapps.org/display?v=p8jyc64f520 

4. ZIMOWE UBRANIA https://learningapps.org/display?v=pacuc2nft16 

5. JESIENNA POGODA  https://learningapps.org/display?v=pthj6ofwa16 

6. WARZYWA https://learningapps.org/display?v=pzmuyydsc16 

7. Znajdź pary WIOSNA https://learningapps.org/display?v=ppxicafwk16 

8. Memory WIOSNA  https://learningapps.org/display?v=ptvt50ah316 

9. 9. Gdzie dziewczynka, gdzie chłopiec? https://wordwall.net/pl/resource/16388823/gdzie-
dziewczynka-gdzie-ch%c5%82opiec-dopasuj 

9. CO ROBI? https://wordwall.net/pl/resource/16399522/co-robi 
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LINKI DO GOTOWYCH MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W ZASOBACH INTERNETOWYCH: 

1. https://wordwall.net/pl-pl/community/szko%C5%82a-
specjalna?fbclid=IwAR29K0rtPsA6h5HhjwnHMZinB20QZTfrUdPgnDxYdsC6Wz_yeAsSfaowWF4 

2. https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=przedszkole 
3. https://wordwall.net/pl-pl/community/przedszkolaki/aac/wiosna-aac 
4. https://padlet.com/pwojcik02/AAC 
5. https://view.genial.ly/6052664673b6bb0daafb484d?fbclid=IwAR1qjHVsWxYG-

ExnwWcMJe7kOB9JAYNmvTVWIUqgsWZu5PEcB2NuIfyMzR0 
6. https://view.genial.ly/6070684b98b2300d7f232d9c?fbclid=IwAR2uQw0pngskWBfttFtmkN4kLzE_IQtdP8yQHhOqa4gg2lM1zfE

ANddkrHk 
7. https://wordwall.net/pl/resource/1112292 
8. https://wordwall.net/pl/resource/1660067/dopasuj 
9. GRY EDUKACYJNIE ONLINEhttps://www.eprzedszkolaki.pl/ 
10. GRY I ZABAWY EDUKACYJNE - ONLINE (ABC TVP) https://abc.tvp.pl/18057152/gry-i-zabawy 
11. ĆWICZENIA DOTYCZĄCE LICZB - ONLINE https://szaloneliczby.pl/ 
12. http://www.krainadzwiekow.pl/pl/cwiczenia/demo 
13. JAK SIĘ NAZYWA -  EDUKACYJNE PREZENTACJE - ZWIERZĘTA, PRZEDMIOTY 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnPIFTp_CRL0AfsqU1_Qda48-QpjVMDbV 
14. ZWIERZĄTKA NA FARMIE - rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa 

POZNAJ I DOPASUJ  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.metgens.muuAndFriends&hl=pl 
 

 

ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW: WIOSNA W OGRODZIE (rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com) 

 
 
DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA POMOCY MULTIMEDIALNYCH POLECEMY: 

1. https://wordwall.net/pl 
2. https://www.genial.ly/ 
3. https://learningapps.org/ 

 

PRZYKŁADOWE PIOSENKI Z SYMBOLAMI KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ: 

AAC Zwiastuny wiosny - bocian PCS 

1. https://www.youtube.com/watch?v=cH5IBq7ODtI 

2. CO PRZYNIESIE MIKOŁAJ 

 https://www.youtube.com/watch?v=m8nDf3etq6k 

3.Deszczowa muzyka AAC PCS SPS26 

  https://www.youtube.com/watch?v=CqjA6v5hj6I 

4. MOJA MAMA PIOSENKA AAC PCS https://www.youtube.com/watch?v=ImrdTLic7_U 

5. Piosenka na dzień dobry PCS https://www.youtube.com/watch?v=TB1w5tg_-Ng 
6. Przyleciały ptaszki https://www.youtube.com/watch?v=NEgXrhtUAHM 

7. ŻYRAFA FA FA piosenka AAC https://www.youtube.com/watch?v=XJ3vO-YYdo4 
 

Mnogość stron internetowych z których korzystamy podczas poszukiwania i pozyskiwania 
materiałów, inspiracji do pracy i terapii, wynika z faktu, że mamy świadomość potrzeby  

i konieczności dostosowania się do standardów na miarę XXI wieku. 
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