
KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
DLA UCZNIA Z GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

TEMAT: ,,Wyliczanka” – nazywanie części ciała.

CELE: Kształtowanie poczucia świadomości swojego ciała w przestrzeni.
            Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
            Zmniejszenie nadwrażliwości dotykowej dłoni i stóp.

METODY: ,,Poranny krąg”, zabawa, masaż, poglądowo-słowna, praktycznego działania,
                   stymulacja polisensoryczna, kierowanie własną działalnością dziecka.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: lampka zapachowa, miętowy olejek zapachowy, zapałki, lód,
chustka, suszarka, skrawki materiałów, olejek do masażu, cukierek miętowy

FORMY ORGANIZACYJNE: indywidualna

CZAS TRWANIA: 45 minut

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zajęcia wstępne.

•     Przywitanie dziecka piosenką pt.: ,,Witaj...” wymieniając jego imię , na melodię
,,Panie Janie”:

Witaj Ewo, witaj Ewo / jak się masz? / bis
Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy.
/ bądź wśród nas. / bis

•    zapalenie lampki zapachowej: zima – zapach miętowy.
•    krótkie opowiadanie o zimie.
•    dotykanie dziecka kawałkiem lodu.
•    demonstrowanie gry na trójkącie.
•    założenie na głowę dziecku białej chusty i z pomocą nauczyciela ściągnięcie jej.
•    podanie dziecku sproszkowanego cukierka miętowego.
•    zgaszenie lampki zapachowej.

2. Zajęcia właściwe.

•    dziecko samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wskazuje części ciała o których jest
mowa w poszczególnych wersach wiersza pt.: ,,Wyliczanka”:

Każde dziecko ma dwie rączki
i dwie nóżki także ma.
Jeden nosek, jedne usta,
ale oczka także dwa.
Gdy jest jasno wszystko widzą

oczka dziecka obydwa.
Gdy jest ciemno, wszystko słyszą

uszka dziecka – są dwa.



•    stymulacja  w obszarze dotyku (pocieranie rąk i stóp materiałami o różnej fakturze –
flanela, nylon, jeans; poddawanie dziecku na przemian gorącego i chłodnego powietrza z
suszarki)
•    masaż kończyn dolnych i górnych oliwką
•    „Czarodziejskie ręce” – zabawa paluszkowa (wyginie rąk dziecka w dół udając padający
deszcz, poruszanie palcami dziecka, tak jakby były one pędzlami; ściskanie pięści dziecka,
potem klaskanie w dłonie, za każdym razem wydając inny dźwięk – na przykład: klap, stuk,
klap, klap, stuk, klap, stuk, stuk).

3. Zajęcia końcowe.

•    pożegnanie: podziękowanie dziecku za udział w zajęciach, pochwalenie go za aktywność,
podanie ręki i powiedzenie „Do widzenia”


