
Jak rozmawiać z dziećmi 

o niepełnosprawności?



Pamiętajmy, że to my dorośli utożsamiamy 

niepełnosprawność z chorobą, nieszczęściem 

i cierpieniem, a dzieci nie są obciążone tymi 

negatywnymi emocjami.

Dzieci nie spostrzegają osób 

z  niepełnosprawnością  jako dziwnych czy 

gorszych. Często takiego patrzenia uczą się 

dopiero od dorosłych. 



Zdarza się, że rodzice czują się skrępowani,

kiedy dziecko dopytuje, dlaczego ktoś

wygląda inaczej albo dlaczego jeździ

na wózku.

Odciągają uwagę malucha, każą mu mówić

cicho lub przestać zadawać pytania.

W ten sposób sami prowokują sytuację

pełną napięcia, w której dziecko zaczyna

coraz głośniej domagać się wyjaśnień i nie

rozumie, czemu nie może ich uzyskać.

Napotkana osoba widzi, że staje się

obiektem zainteresowania, a całe zdarzenie

przestaje być komfortowe dla wszystkich

uczestników.

Dzieci zadając pytania nie mają złych

intencji, one po prostu chcą wiedzieć,

reagują spontanicznie i bez zahamowani.

???



Rodzicu, jeśli nie 

wiesz, jak zacząć 

rozmowę, posłuż się 

książką 

z bajkami!



Oto lista bajek
dostępnych online, 

które mogą posłużyć 
do wyjaśniania 

dzieciom 
charakterystycznych 

cech różnych rodzajów 
niepełnosprawności:



„Bajki bez barier”- seria bajek dotyczących niepełnosprawności, przygotowanych przez 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”



http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/05/Czarodziejka.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/05/Czarodziejka.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/02/Hubek_Kubek_druk.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/02/Hubek_Kubek_druk.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/10/Swiatelko_Jakanie_strony-mini.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/10/Swiatelko_Jakanie_strony-mini.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/06/%C5%BBywe-srebro.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/06/%C5%BBywe-srebro.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/11/Swiatelko_Niewidomi_strony2.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/11/Swiatelko_Niewidomi_strony2.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/09/Swiatelko_Niedosluch_strony_M.pdf



http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/08/Swiatelko_Niep.Ruchowa_strony.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/08/Swiatelko_Niep.Ruchowa_strony.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/08/Swiatelko_Zesp.Downa_strony1.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/08/Swiatelko_Zesp.Downa_strony1.pdf


http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2016/10/albert-i-dzieciaki.pdf

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2016/10/albert-i-dzieciaki.pdf


Jak rozmawiać z dzieckiem?

Dopasuj język do wieku dziecka, zadbaj o to, by był dla malucha zrozumiały.

Formułuj jasne i konkretne komunikaty, pozbawione negatywnych lub skrajnych emocji. 

Zawsze mów prawdę i uczciwie odpowiadaj na pytania dziecka.

Dostarczaj mu informacji o przyczynach i skutkach danego zagadnienia bez koloryzowania i przeinaczania faktów.

Tłumacz w prostych słowach, co osoba z niepełnosprawnością może robić inaczej, np. osoba na wózku jeździ windą, a nie 
chodzi po schodach. Naucz dziecko jak pomagać osobom z niepełnosprawnością. 

Wykorzystaj wyobraźnię dziecka – poproś malucha, żeby choć na chwilę zamknął oczy lub zatkał uszy. To pozwoli mu lepiej 
zrozumieć, jak odczuwają świat osoby z niepełnosprawnością.

Podkreślaj, że osoby z niepełnosprawnością mogą inaczej wykonywać pewne czynności, ale to tacy sami ludzie jak reszta 
społeczeństwa.



Dzieci obserwują nas cały czas, bądźmy dla nich wzorem. 

Nie pokazujmy im negatywnych emocji, nie unikajmy kontaktu wzrokowego 

z osobami z niepełnosprawnością w sytuacjach, kiedy kilka prostych zdań 

może wyjaśnić malcowi całą sytuację. 

Zachowujmy się naturalnie, a wtedy tak będą zachowywać się też nasze 

dzieci.



Warto rozwinąć temat 

niepełnosprawności w zabawie, np.:

•kalambury - uświadamiają, że możliwa 

jest komunikacja bez użycia mowy,

•odgadywanie nazwy przedmiotów z 

zamkniętymi oczami, wyłącznie za pomocą 

dotyku pokazuje, że widzieć można nie 

tylko oczami,

•poznawanie alfabetu Braille’a i szukanie 

napisów w tym języku np. na 

opakowaniach po lekach, pokazuje, jak 

niewidomi czytają,

•skakanie na jednej nodze, pomaga wczuć 

się w rolę niepełnosprawnego fizycznie,

•rysowanie z utrudnieniem w rękawicy 

kucharskiej i wiele innych.



Rozmawiajmy z 

dziećmi, jak to jest 

wykonywać pewne 

czynności trochę 

inaczej. 

Podkreślajmy, że mimo 

trudności udało im się 

zrealizować zadania i 

wszyscy razem 

wspólnie świetnie się 

bawili. 



Dążmy do tego, 

aby dzieci 

zrozumiały, 

że bez względu na 

ograniczenia,

każdy z nas może 

mieć przyjaciół 

i marzenia.



https://blizejprzedszkola.pl/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepelnosprawnosci,4,2004.html#

http://swiatelkodladzieci.pl/bajki-bez-barier-powielenie-opracowanie-i-wydanie-serii-bajek-dotyczacych-
niepelnosprawnosci/

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

https://blog.pomoctomoc.pl/temat/sprawy-spoleczne/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepelnosprawnosci

Źródła:
https://pl.freepik.com/ (wszystkie ilustracje)

https://pl.freepik.com/

