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1.Co kojarzy Ci się z niepełnosprawnością? Uzupełnij anagram 
 

 

 

         NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

 

 

 

2.Podpisz obrazki 
balkonik, proteza, przepaska na oko, wózek inwalizki, laska, aparat słuchowy 

   
   

 
 

   
 

  

 

3.Z czego oni korzystają? Skorzystaj ze słów z ćwiczenia 1. 
 

1. Osoba, która straciła nogę w wypadku samochodowym  -  z ............................................................ 

2. Osoba, która ma problemy ze słuchem – ......................................................................................... 

3. Osoba, która złamała nogę – ............................................................................................................ 

4. Osoba, która straciła jedno oko – ..................................................................................................... 

5. Osoba sparaliżowana od pasa w dół - ................................................................................................ 

4.Zastanów się i przedyskutuj z nauczycielem, jakie dodatkowe problemy w życiu mają 

osoby: 
 

1. niewidome 

2. głuche lub głuchonieme 

3. z porażeniem mózgowym 

4. sparaliżowane 

• W jaki sposób lokalni politycy mogą ułatwić życie osobom z tymi niepełnosprawnościami? 
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• W jaki sposób inni członkowie społeczeństwa mogą im pomóc? (Jeśli nie masz pomysłu, możesz 

obejrzeć ten film) 

5.Obejrzyj te 3 widea i zaznacz, kogo dotyczą zdania w tabeli  
 

• Magda: https://www.youtube.com/watch?v=N1pl_d1HC7w 

• Marta: https://www.youtube.com/watch?v=YLkE9Iq_i3s 

• Robert: https://www.youtube.com/watch?v=j44cdgC6lrk 

 

  Marta Magda Robert 

1 Jest niewidomy/a    

2 Ma niepełnosprawność ruchową.    

3 Pomaga jej/mu mama.    

4 Jest fanem piłki nożnej.    

5 Jeździ na nartach.    

6 Jest modelką.     

7 Interesuje się sztuką    

8 Potrzebuje laski, żeby się poruszać.    

9 Na wideo jest w sklepie.    

10 Porusza się na wózku.    

11 Ma dwadzieścia pięć lat.    

12 Potrzebuje asystenta.    

13 Na wideo jest na spacerze.    

 

6.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 
 

Tego jeszcze nie było - kulinarna mapa naszego miasta właśnie wzbogaciła się o unikatowe, jedyne w 

swoim rodzaju miejsce! Restauracja Different nie tylko serwuje jedzenie w ciemnościach, ale 

obsługiwana jest także przez niewidomych kelnerów. Brzmi jak bajka? A jednak dzieje się naprawdę, i to 

w samym sercu naszej stolicy! 

Different znaczy inny, różny, niezwykły – słowo to idealnie oddaje ideę restauracji, w której jedzenie 

spożywane jest w całkowitych ciemnościach, a kelnerami są osoby niewidome. To pierwsza takie miejsce 

w Polsce. Choć pomysł na stworzenie takiej restauracji wydaje się być nieco szalony, wszystko zostało 

dokładnie przemyślane i zaplanowane tak, aby goście odwiedzający to miejsce mogli nie tylko poczuć się 

jak osoby niewidzące, ale także zasmakować potraw przygotowywanych na najwyższym poziomie. 

“Different znaczy inny, ale nigdy gorszy” 

Jak wynika z badań, w naszym kraju żyje prawie 2 miliony osób niewidzących lub słabowidzących. To 

właśnie dzięki nim w głowie pani Anny Bocheńskiej, prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w 

Potrzebie” już dekadę temu narodził się pomysł na stworzenie tak wyjątkowego miejsca, dzięki któremu 

osoby niewidome odzyskałyby szansę na powrót do aktywności zawodowej. Misją restauracji jest 
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zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem wykluczenia społecznego i zawodowego osób niewidomych, 

a także ukazanie problemów, z jakimi muszą mierzyć się każdego dnia. W restauracji Different pracuje 

m.in. pan Marek, który przed utratą wzroku przez wiele lat był kelnerem oraz pani Beata, która widzieć 

przestała już po 13. roku życia. 

1. W jakim mieście jest ta restauracja? 

 

................................................................................................................................................... 

2. Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? 

 

................................................................................................................................................... 

3. Kim są kelnerzy w tej restauracji? 

 

................................................................................................................................................... 

4. Kto wpadł na pomysł stworzenia takiej restauracji? 

 

................................................................................................................................................... 

5. Jaki cel oprócz biznesowego ma to miejsce? 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

*7. Obejrzyj wideo i odpowiedz na pytania 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7v9vz84VTmc 

 

1. Dla kogo jest ta wystawa? 

2. Czego ma za zadanie uczyć ta wystawa? 

3. Jakie zmysły angażuje ta wystawa? 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 
2.wózek, laska, balkonik, proteza, przepaska na oko, aparat słuchowy 
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3.1. z protezy, 2. z apartu słuchowego, 3. z balkonika/ z laski, 4. z przepaski na oko, 5. z wózka 

inwalidzkiego 

5. 

Marta: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13 

Magda: 1, 4, 7, 8, 9, 12 

Robert: 2, 3, 5, 10, 12 

6. 1. w Warszawie, 2. nie ma w nim światła, więc goście nie widzą niczego, 3.kelnerzy są niewidomi, 4. na 

ten pomysł wpadła anna bocheńska, prezes fundacji pomocy rodzinie „człowiek w potrzebie”, 5. pomoc 

osobom niewidomym, które nie mogą znaleźć pracy oraz edukacja społeczeństwa  
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