
 
 

Temat: „Wiosenny krajobraz.” 
 
  

Cele: 

Dydaktyczne: 

o Wychowanek samodzielnie tnie papier, tkaniny, koronki, wełnę folię 

aluminiową; 

o Wychowanek wykona wiosenny krajobraz. 

 

Wychowawcze: 

o Wychowanek poznaje wiedzę o rzeczywistości; 

o Wychowanek odczuwa zadowolenie z wykonanej pracy. 

Rewalidacyjne: 

o Wychowanek rozwija zmysł dotyku; 

o Wychowanek rozwija zmysł wzroku; 

o Wychowanek doskonali motorykę małą; 

o Wychowanek rozwija wyobraźnię przestrzenną; 

o Wychowanek rozwija myślenie abstrakcyjne. 

Metody: 

o Słowne: opis; 

o Oglądowe: pokaz; 

o Działalności praktycznej: pokaz; 

o Wpływu osobistego: instruowanie, wyrażanie aprobaty. 

Formy pracy: 

o Pod względem organizacyjnym: indywidualna; 

o Pod względem przedmiotowym: poznawcza, recepcyjna. 

Zasady pracy: 

o Aktywności, samodzielności, stopniowania trudności. 

o Środki dydaktyczne: Matryca pracy –ksero, kredki, płatki higieniczne, wata, 

korek, patyczki, krepa, pędzel, kolorowa kartka, gazeta, klej, nożyczki, taśma 

dwustronnie klejąca, firanka, koronka, tiul, gałązki, szyszki, drewno, chusteczki 

higieniczne. 

 

 

 



 
Czynno ści wychowanków 

 

 
 

Część zajęć 
 

Zadania 
  

 
Czynno ści  

 
 

Czynno ści  
wychowawcy 

 
 

Zakładane 
efekty 

Część 
wstępna 

1. Rozpoczęcie. 
 
 
2. Temat zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rozdanie materiału. 
 
 

- wita się z 
wychowawcą 
 
- słucha, co 
dzisiaj będzie 
robić 
 
- ogląda matrycę 
 
 
 
 
- pobiera i 
nazywa materiały 

- wita się z 
wychowanką  

 
 
 
 
 
 
- poznaje za 
pomocą wzroku i 
dotyku „C” 
- zna słowa 
potrafi 
samodzielnie je 
wykorzystać ”B” 

Część  
Główna 

1. Wykonanie rysunku na 
matrycy. 
 
 
 
 
 
 

2. Wykonanie wiosennego 
krajobrazu 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rysunek – 
uzupełnienie(dokończenie) 
i wykończenie pracy. 

- częściowe 
pokrycie pracy 
kredkami, 
farbkami 
kolorowymi 
papierami. 
 
 
 
 
 
- poznaje 
przyprawy – 
stosuje je jako 
nietypowe 
materiały 
plastyczne 
- poznaje zasady 
kompozycji 
 
- wykonuje 
krajobraz 
- obserwuje, 
dotyka 
- przykleja 
emblematy 
 
 
 
 
 

- obserwuje, 
pomaga 
 
 
 
 
 
- obserwuje, 
przedstawia 
przyprawy, 
pomaga 
 
 
- informuje 
 
 
 
- przykleja  
 
- informuje, 
obserwuje, 
pomaga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- rozwija zmysł 
dotyku „B” 
- samodzielnie 
przykleja 
elementy 
kompozycji „A” 
- rozwija zmysł 
smaku i węchu 
„C” 
- poznaje 
przyprawy „A” 
- doskonali chwyt 
szczypcowy „A” 
- tworzy własna 
kompozycję, 
rozwija zmysł 
wyobraźnie 
przestrzenną „A” 
 

Zakończenie  1. Podsumowanie zajęć. 
 
2. Zakończenie. 

- ogląda swoją 
pracę 
 
- odczytuje, 
informacje 
- rozpoznaje  
i nazywa 
elementy 
wiosennego 
krajobrazu 

- obserwuje 
 
- informuje o 
końcu zajęć 
- zadaje pytania, 
koryguje 

- potrafi 
wykorzystać w 
konsekwencji 
poznane słowa, 
usprawnia zmysł 
dotyku „B” 

 
 



 


