
3 grudnia to  Międzynarodowy Dzień Osób z 

Niepełnosprawnościami . 

 

Jest to więc święto wszystkich uczestników Ośrodka Dziennego 

Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością ! 

 

Dlatego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji 

tego dnia!!!!  

To  moje ”zdjęciowe” życzenia dla Was: 

   

 Świetnej wspólnej zabawy! 



 

 

Podroży w wiele ciekawych miejsc! 

  

 Oraz wciąż nowych ciekawych wyzwań! 



A teraz zapraszam do dalszej pracy nad sobą czyli nauki i 

ćwiczeń.  

  

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to  po 

angielsku: 

International Day of Persons with Disabilities.  

Święto to ustanowione zostało  przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ ( Organizacje Narodów Zjednoczonych)  w 1992 roku.  

Tak wygląda jeden z anglojęzycznych plakatów związanych z 

tym dniem: 

 



A tak wygląda jeden z polskich plakatów  reklamujących te 

święto: 

 

Przyjrzyj się dobrze temu plakatowi. 

Tu możesz sprawdzić czy dobrze  go zapamiętałeś: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/311061-

ka%C5%BCdy-inny-wszyscy-r%C3%B3wni/5x8 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/311061-ka%C5%BCdy-inny-wszyscy-r%C3%B3wni/5x8
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/311061-ka%C5%BCdy-inny-wszyscy-r%C3%B3wni/5x8


Czy wiecie co znaczą te symbole na plakacie? 

  - To symbol  osób z zaburzeniami psychicznymi, 

niepełnosprawnością intelektualną, i różnego typu chorobami  

dysfunkcjami, neurologiczno-mózgowymi. 

 

 - To symbol osób  które mają  choroby, zaburzenia  

wpływające na  kształt ciała oraz utrudniające poruszanie 

własnym ciałem . 

 

 

 - To symbol osób które są słabowidzące lub 

niewidome. 

 

 - To symbol osób które nie słyszą lub  mają 

niedosłuch, to tez osoby które z różnych powodów  nie 

posługują się mową za to używają np. języka migowego. 



 

 Teraz obejrzyj film i zaznacz  który ze znaków do niego 

pasuje: 

https://www.youtube.com/watch?v=8d3erZtP6nA&ab_channe

l=HOWHOWStudioprodukcyjne 

  

  ?       ?          ?       ? 

                                 

 

Pamiętacie jak brzmiało hasło na plakacie? 

Napiszcie je tu w jakiś własny ciekawy sposób: 

 

 

 

 

 

 

 



Aby każdy nawet inny mógł czuć się równy 13 grudnia 2006 

roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych . 

W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo  tak jak 

wszyscy ludzie do:  

 Wolności, 

 bezpieczeństwa, 

 swobody poruszania się, 

 dostępu do przestrzeni , 

 budynków użyteczności publicznej, 

 transportu, 

 informacji 

 komunikacji, 

 ochrony zdrowia, 

 edukacji,  

 życia prywatnego,  

 rodzinnego,  

 udziału w życiu politycznym , 

 udziału w życiu politycznym i kulturalnym! 
 

Przeczytaliście do czego macie prawo? 



Jak sądzicie które z tych praw przedstawiają te zdjęcia: 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

  



To linki do filmów w którym pokazane są kłopoty z którymi 

między innymi musza sobie radzić osoby  z 

niepełnosprawnością: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ&ab_ch

annel=UNICEF 

2. https://www.youtube.com/watch?v=nlzMD1Kj6kE&ab_ch

annel=Humanity%26InclusionU.S. 

 

Napisz lub narysuj  co pomogło osobom  z 

niepełnosprawnością? 

 

 

 

 

 

 

Która z tych zmian pomogła by i Wam? Może macie jakieś 

nowe pomysły na dobre zmiany? Napiszcie lub narysujcie: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ&ab_channel=UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ&ab_channel=UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=nlzMD1Kj6kE&ab_channel=Humanity%26InclusionU.S
https://www.youtube.com/watch?v=nlzMD1Kj6kE&ab_channel=Humanity%26InclusionU.S


Na koniec dla chętnych porównuję lekturę : 

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób 

niepełnosprawnych. – Czyli zasad kulturalnego zachowania się 

wobec różnych osób z niepełnosprawnościami. 

Bardzo zachęcam bo jest tam wiele fajnych i pouczających mini 

komiksów! 

http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf 

 

Na koniec zdradzę wam moje marzenie… 

Marzę by świat stawał się coraz lepszym miejscem tak by 

KAŻDY człowiek  mógł czuć się tu dobrze i byśmy WSZYSCY 

mogli żyć w zgodzie razem mimo tego jak potrafimy się różnić. 

Pozdrawiam 

Wasza  marząca  o lepszym świecie dla Wszystkich  

pani Psycholog 

 

http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf

