
W jaki sposób mogę pomóc w nauce mojemu dziecku, które jest wzrokowcem? 

 

Wzrokowcy są to osoby , które: 

 często pamiętają twarze, ale nie pamiętają imion; 

  chętnie robią własne notatki;  

 ich pismo jest zwykle czytelne i przejrzyste, stosują prawidłowe odstępy i kształt 
liter;  

 mają bujną wyobraźnię i potrafią kreowad w wyobraźni szczegółowe obrazy;  

 posiadają zdolnośd do myślenia obrazowego; chętnie wykonują w głowie operacje 
przestrzenne;  

 kiedy się uczą, nie zwracają uwagi na odgłosy, ale ich uwagę zakłócid bałagan i ruch; 

 zwykle wodzą wzrokiem za wykładowcą; 

 ich wypowiedzi są na ogół dobrze przemyślane i z góry zaplanowane; 

  chętnie zapisują swoje myśli i lubią robid listy „to do"; 

 dobrze rozpoznają kolory i umiejętnie je ze sobą komponują; 

 posiadają wrodzoną umiejętnośd czytania diagramów, map, schematów, tabel.  
 

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem, które jest wzrokowcem 
1.  Zachęcaj aby wzrokowiec zapisywał rzeczy, które chce zapamiętad.  
2. Rozmawiając utrzymuj z nim kontakt wzrokowy najdłużej jak się da. 
3. Po przyjściu ze szkoły pozwól mu posiedzied w ciszy i spokoju.  

4. Zaproponuj aby czytał różne historie, ilustrował je w myślach lub na kartce. 
5. Zachęcaj do korzystania z zakreślaczy , w czasie robienia notatek, powtórek, 

przygotowao do klasówek. 
6. Zachęcaj do korzystania z fiszek przy nauce nowych zwrotów. 
7. Zaproponuj by czytając wodził palcem po tekście.  

8. Pomożesz przyswoid mu nowe idee, odwołując się do jego własnych przeżyd lub 
znajdując dla nich wizualną formę.  

9. Podczas pomocy czy współpracy unikaj długich ustnych objaśnieo.  

10. Namów go do przygotowania notatek pomocnych w sprecyzowaniu tego, co chce 
powiedzied.  

11. Pomóż mu podzielid większe zamierzenia / plany, na mniejsze etapy i wyznacz ich 
realne terminy.  

12. Pozwól mu urządzid samodzielnie miejsce do nauki. Namów go, aby ograniczył tam 
ilośd rzeczy i barw, które będą go rozpraszad.  

13. Wygospodaruj w domu specjalne miejsce na jego osiągnięcia, dyplomy, fotografie,  
a także graficzne notatki, mapy umysłu itp.  

14. Pamiętaj, że wzrokowcowi bardzo dobrze pracuje się z komputerem. Taki sposób 
pomaga mu utrzymad kontrolę nad wieloma szczegółami wizualnymi oraz z łatwością 
pisad i redagowad teksty.  

Osoby, które chcą podwiczyd wzrok mogą korzystad z kart pracy np. wskaż różnice na 
obrazkach, odszukaj ukryte litery lub przedmioty na obrazku . Można skorzystad  
z przykładowych kart pracy, które zamieszczę poniżej. 
 
                                                                                                                     Opracowała Katarzyna Makowska-Kubal pedagog szkolny 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Znajdź ukryte przedmioty wskazane poniżej obrazka  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Uchwyd ukryte na obrazkach przedmioty/zwierzęta 

 


