
Scenariusz zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy.
Klasa III dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w

stopniu umiarkowanym i znacznym.

Temat ośrodka okresowego: Punkty usługowe.
Temat ośrodka dziennego: U fryzjera (4godz.).
Treści edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku, plastyka.
Metody pracy: słowna, oglądowa, praktycznego działania,

naśladowcza.

Cele ogólne:

I.  poznawcze:

- uczeń poznaje pracę w zakładzie fryzjerskim
- zapoznaje się z nowymi pojęciami – nazwami czynności

fryzjerskich: modeluje, farbuje, tapiruje, suszy itp.
- poznaje nazwy przyrządów służących fryzjerom do pracy.

II. wychowawcze:

- uczeń uczy się szacunku dla pracy ludzi
- umie odpowiednio zachować się w salonie fryzjerskim
- potrafi zastosować słowa: dzień dobry, do widzenia, dziękuję,

proszę
- zna potrzebę zachowania higieny i czystości włosów.

III. praktyczne

- uczeń potrafi korzystać z grzebienia
- dba o porządek wokół stanowiska swojej pracy
- posługuje się farbami i pędzlem.



Czynności uczniówCzęść zajęć –
ogniwa Docelowe Zadania dydaktyczne

Czynności
nauczyciela

Środki
dydaktyczne

Zajęcia
wstępne

1. Powitanie.

2. Sprawdzenie
obecności.

3. Kalendarz
pogody.

4. Ćwiczenia
logopedyczne.

5. Plan pracy w
ciągu dnia.

Uczniowie witają się
kolejno z kolegami i
koleżankami wymieniając
ich imiona.

Przypomnienie nazwy
miesiąca i dni tygodnia.
Umieszczenie znaczków
obecności na liście.
Liczenie ile dzieci jest
obecnych, a ile
nieobecnych.

Obserwacja pogody na
boisku szkolnym.
Umieszczenie
odpowiednich znaczków
z symbolami pogody w
kalendarzu pogody.

Ćwiczenia oddechowe –
puszczanie baniek
mydlanych, wydłużanie
fazy oddechowej.

Zabawa ortofoniczna –
naśladowanie kapiącej
wody w wierszyku
„Kran”. Myła ręce jakaś
gapa
KAP, KAP, KAP.
Poszła, a kran dalej kapał
KAP, KAP, KAP.
Wczoraj kapał i dziś
kapie KAP, KAP, KAP.
I źle myśli o tej gapie
KAP, KAP, KAP.

Wysłuchanie planu pracy
i piosenki.

N. pomaga
niektórym
dzieciom
podczas
umieszczania
znaczków na
liście
obecności.

N. wspólnie z
dziećmi ustala
aktualna
pogodę i
symbole, które
zostaną użyte
do jej
oznaczenia.

N. kontroluje
właściwe
oddychanie
dzieci (tor
przeponowo –
żebrowy).
N. czyta
dzieciom
wierszyk, w
miejscach
refrenu robi
przerwę i czeka
aż dzieci
powiedzą
wyraźnie swoją
kwestię.

N. przedstawia
uczniom temat
lekcji i plan
pracy.
Demonstruje
nagranie
piosenki.

Lista
obecności.

Kalendarz
pogody,
symbole.

Przyrządy do
puszczania
baniek
mydlanych.

Nagranie
piosenki
„Mam fryzurę
na cebulę”.



Samoobsługa Czynności
samoobsługowe
w zakresie
ubierania się.

Samodzielne ubieranie
kurtek, butów, czapek.
Zapinanie guzików,
zamków.

Ewentualna
pomoc.

Obserwacja
ukierunkowana
połączona z
działaniem.

Kształtowanie
pojęć –
kojarzenie.

Ekspresja

Wizyta w
zakładzie
fryzjerskim.

Zabawa we
fryzjera.

Obserwacja pracy
fryzjerów w zakładzie
fryzjerskim.

Rozmowa z fryzjerką,
poznanie przyrządów i
wyposażenia zakładu.
Poznanie nazw czynności,
które wykonuje fryzjer:
- myje
- czesze
- modeluje
- obcina
- suszy
- tapiruje.

Grupa pierwsza to
fryzjerzy. Grupa druga-
klienci. Dzieci wykonują
czynności fryzjerskie pod
kontrolą fryzjerów.

Pokaz wykonanych fryzur

N. przedstawia
dzieciom cel
ich wizyty.
Przedstawia
pracownikom
uczniów, a
uczniom
pracowników.
Wita się z
panią, która
prowadzi część
zajęć.

N. wraz z
fryzjerką
pokazują
określone
czynności,
które są
wykonywane
przez innych
pracowników.
N. nazywa te
czynności.

N. dzieli dzieci
na dwie grupy i
przydziela do
wybranych
fryzjerów.
N. zwraca
uwagę na
potrzebę
zachowania
czystości
włosów i nie
korzystania z
grzebienia
innych ludzi.
N. nagradza
dzieci za
wykonaną
pracę.

Zakład
fryzjerski
wielostanowi-
skowy.

Szczotki,
grzebienie,
suszarki,
wałki.



Podziękowanie i
pożegnanie z
pracownikami –
uczniowie stosują formy i
zwroty grzecznościowe.

N. inspiruje
dzieci do
sformułowania
podziękowania
i pożegnania z
personelem.

Rekreacja Odpoczynek. Powrót do szkoły, posiłek
i krótki odpoczynek.

N. włącza
muzykę
relaksacyjną.

Płyta CD.

Ekspresja Praca
plastyczna „W
zakładzie
fryzjerskim”.

Malowanie farbami
plakatowymi tego, co
uczniowie widzieli na
wycieczce.

Wystawa prac dzieci.

N. przypomina
dzieciom
nazwy
przedmiotów,
które
znajdowały się
w zakładzie
fryzjerskim
oraz nazwy
czynności
wykonywanych
przez fryzjera.

Farby
plakatowe.

Zajęcia
końcowe.

Ocena pracy i
aktywności.

Podsumowanie wrażeń z
całego dnia
- co się podobało?
- co zapamiętałem?

Dzieci oceniają swoją
pracę i aktywność.

Pożegnanie.

N. kieruje
rozmową
zadając
odpowiednie
pytania.

N. nagradza
najaktywniej-
szych uczniów.

Dobre strony
Słabe strony

Ocena lekcji

Wnioski

KOMENTARZ

Ośrodek okresowy – Punkty usługowe – realizuję w lutym.
Tematyka obejmuje:

1. Różne punkty usługowe (ogólna orientacja o różnych formach usług).
2. U fryzjera.
3. U krawcowej.
4. U szewca.
5. U mechanika.

Scenariusz, który przedstawiłam w tej publikacji, dotyczy drugiego dnia tygodniowego
ośrodka pracy.



Zajęcia rozpoczynam, sprawdzeniem listy obecności i krótkich ćwiczeń logopedycznych.
Staram się, aby ta część lekcji była urozmaicona, ciekawa dla dzieci, ale dotyczyła tych
samych obszarów działania. Dzieci przyzwyczajają się do stałego rytmu dnia, co ułatwia
organizację pozostałej części zajęć.

Ośrodek – Punkty usługowe – obfituje w wycieczki do różnych zakładów. Ponieważ
dziecko z upośledzeniem umysłowym najlepiej zapamiętuje i chłonie materiał konkretny, nie
wyobrażam sobie realizacji tej tematyki oglądając wyłącznie ilustracje, filmy, czy bawiąc się
dziecięcymi przyborami fryzjerskimi.

Podczas naszych wycieczek włączamy każde dziecko do konkretnego działania.
(Oczywiście zajęcia te muszą być bardzo dokładnie zaplanowane i wcześniej omówione z
personelem zakładu fryzjerskiego). Uczniowie sami, pod kierunkiem fachowców, suszą swoje
włosy, kręcą loki, uczą się zaplatać warkocze. Tego typu zajęcia długo pozostają w pamięci
każdego dziecka.

Ważne jest również to, że dla niektórych uczniów jest to często pierwsze w życiu
spotkanie z fryzjerem. W grupie rówieśniczej zwykle szybko przełamują strach i obawy przed
korzystaniem z usług fryzjerskich.

Dzieci zauważają również różnicę i potrzebę dbania o swoje włosy. Poznają zasady
korzystania z przyborów toaletowych i zasady zachowania higieny.

Podobne spotkania z fachowcami w innych dziedzinach usług przeprowadzamy w
następnych dniach realizacji ośrodka – Punkty usługowe.
U krawcowej dzieci uczą się przyszywać guziki, szewc pozwala wbić gwoździk lub włożyć
but na prawidło. Mechanik samochodowy demonstruje różne narzędzia, pozwala zatrąbić
klaksonem i sprawdzić światła.

Podczas takich zajęć każde dziecko znajdzie coś, co szczególnie go zainteresuje i
zainspiruje. Dziewczynki długo jeszcze zapinać będą kolorowe spinki i czesać lale, a chłopcy
utożsamiać się z kierowcami lub mechanikami.

Organizacja zajęć wiąże się z dużym nakładem pracy nauczyciela, ponieważ musi
wszystko dokładnie zaplanować i omówić z pracownikami punktu usługowego. Należy
również przygotować tych ludzi do kontaktu z dzieckiem upośledzonym umysłowo, aby było
traktowane poważnie i otrzymało wiadomości, które potrafi zrozumieć.

Rzetelne przygotowanie zajęć, które opisałam w tym scenariuszu przyniesie na pewno
każdemu nauczycielowi sporo satysfakcji z uzyskanych efektów nauczania.

Opracowała    Agnieszka Gumul.


