SCENARIUSZ ZAJĘĆ REAWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU
GŁĘBOKIM.

Data przeprowadzenia zajęć: 19.03.2015 r.
Czas trwania zajęć: 120 min
Grupa: zajęcia indywidualne
Prowadząca: NZ
Cele ogólne:
- koncentrowanie uwagi na zadaniu;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej;
- dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych i integrowanie
wrażeń zmysłowych;
- wyzwalanie aktywności poznawczej na miarę możliwości percepcyjnomotorycznych dziecka;
- rozwijanie umiejętności komunikacji i porozumiewania się;
- budowanie zaufania w stosunku do innych osób;
- kształtowanie poczucia pozytywnej sprawczości i wyzwalanie pozytywnych
emocji.
Cele operacyjne:
- uczeń zna strukturę materiałów sypkich;
- uczeń potrafi przygotować swoje miejsce pracy w ramach swoich możliwości;
- uczeń nawiązuje kontakt wzrokowy z nauczycielem;
- uczeń potrafi skoncentrować się na zadaniu dłużej niż minutę;
- uczeń właściwie reaguje na polecenia nauczyciela;
- uczeń współdziała w zabawie, współpracuje z nauczycielem.

Metody pracy rewalidacyjno – wychowawczej:
- metoda stymulacji polisensorycznej;
- zabawa;
- pozytywnych wzmocnień;
- metoda F. Affolter.
Formy pracy:
- indywidualna.
Środki dydaktyczne:
Lampka zapachowa, olejek cytrynowy, sok cytrynowy, oliwka do masażu,
pojemniki plastikowe, nasiona kwiatów, cebule kwiatowe, ziemia do kwiatów,
laptop, nagrania utworu Vivaldiego, przybory małego ogrodnika, rękawiczki.

Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:

1. Organizacja przestrzeni.
2. Zapalenie lampki zapachowej z olejkiem cytrynowym.
3. Powitanie ucznia piosenką:
Witaj ... (imię), witaj ...,
jak się masz, jak się masz.
Wszyscy cię lubimy,
wszyscy się cieszymy
bądź wśród nas.
(piosenka śpiewana na melodię „Panie Janie”)

4. Słuchanie
utworu
Vivaldiego,
na instrumencie ( grzechotka).

Wiosna,

spontaniczna

gra

II. Część główna zajęć:
1. Prezentacja ilustracji wiosny, opowiadanie o przylatujących ptakach
i przyrodzie budzącej się do życia po zimie.

2. Prezentacja wiosennych kwiatów - tulipan, żonkil, przebiśnieg, krokus stymulacja dotykowa, wzrokowa.
3. Przygotowanie pojemników do siania i sadzenia kwiatów w ziemi napełnianie doniczek ziemią, przygotowanie dziurek, sadzenie/sianie,
podlanie roślin, umieszczenie w słonecznym miejscu.
Praca przy piosence „W moim ogródeczku”.
4. Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętności motoryki dużej - naśladowanie
kroków zwierząt.
5. Relaksacja.
III. Zajęcia końcowe:
1. Porządkowanie sali.
2. Zakończenie zajęć.

