


Na mojej drodze, 
w każdej chwili,

mogę Was spotkać

moi mili.

I chociaż różni nas

tak wiele,

zostanę Waszym 
przyjacielem!



Bo jeśli któryś z Was

nie chodzi,

to na spacerze to nie 
szkodzi!

Ja Cię zawiozę,

Gdzie będziesz chciał,

Bylebyś dobrą mapę miał :)



A jeśli Twoje oczy szare 

nie cieszą się widzenia darem, 
to ja Ci będę dziś oczami,

opiszę słońce i niebo nad nami...



Jeżeli żyjesz

w ciągłej ciszy,

to moją radość 
i tak usłyszysz.

Będziemy biegać, 
skakać, mówić,

aż się nam każda z rąk 
utrudzi!





Bo wiem i dobrze to rozumiem, że Ty nie możesz sam być w tłumie!

Chociaż mam zdrowe nogi, oczy, to z takim jak Ty mogę kroczyć.

I gdy się w życiu gdzieś spotkamy, 

to wszystkim smutkom radę damy :)



CZY WIECIE, ŻE...
Osoby niepełnosprawne to często 
wspaniali ludzie, którzy odnoszą 
niesamowite sukcesy.

Posiadają wspaniałe cechy 
charakteru, których możemy się 
od nich uczyć: ambicja, 
wytrwałość, pasja, dążenie do celu 
pomimo przeszkód, pokonywanie 
słabości, pracowitość i wiele 
innych.

Na kolejnych slajdach możecie poznać kilka osób, 
które pomimo niepełnosprawności osiągnęły sukcesy.



Nick Vujicic -
urodził się bez rąk i nóg, 

ale pomimo swoich 
ograniczeń nauczył się 
jeździć na deskorolce, 

surfować, zagrał 
w filmie.

Pracuje jako mówca 
motywacyjny, 

podróżuje i przemawia 
do ludzi 

na całym świecie.



Jan Mela – polski podróżnik. Jako 14-latek doznał porażenia prądem, 
w efekcie wypadku stracił rękę i nogę. 
Dziś jest najmłodszym w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku 
oraz pierwszą osoba z niepełnosprawnością, która dokonała tego wyczynu.



Natalia Partyka – polska tenisistka 
stołowa, która urodziła się 

bez prawego przedramienia.
Odnosi duże sukcesy w sporcie, 

jest czterokrotną mistrzynią 
paraolimpijską.



STEVIE WONDER - jeden
z najsłynniejszych 

piosenkarzy i muzyków XXw.
Urodził się niewidomy. Mimo to 

postawił na karierę na estradzie -
śpiewał, komponował muzykę 

i grał na różnych instrumentach.



Ludwig van Beethoven - słynny kompozytor zaczął tracić 
słuch w wieku 26 lat. Mimo to, nadal tworzył 

wspaniałą muzykę, a jego najbardziej doceniane dzieła 
powstały, gdy był już całkowicie głuchy.



Mariusz Mączka - niepełnosprawny malarz, maluje ustami



Paweł Karpiński - mistrz tańca na wózku inwalidzkim



Aby lepiej zrozumieć sytuację osób

niepełnosprawnych, możecie spróbować

wykonać kilka zadań:

1. Narysuj obrazek nie używając rąk 
(podpowiedź: niepełnosprawni malują ustami 

lub stopami)

2. Poproś rodziców lub rodzeństwo, 
aby zawiązali Ci opaskę na oczach i spróbuj 
przejść do innego pomieszczenia w domu 

(UWAGA! NIE WYKONUJ TEGO ZADANIA SAM!
Ktoś powinen sprawdzać, czy droga będzie 

bezpieczna.)

3. Spróbuj porozumieć się z innymi bez 
używania słów, możecie też po prostu zagrać 

w kalambury :)


