KONSPEKT ZAJĘĆ

Temat: STYMULACJA POLISENSORYCZNA – poranny krąg (jesień), z uczestnikiem
zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
Data: 30.11.2016r.
Czas trwania: 1 godz.
Prowadzący: Janina Landowska
Cel ogólny:


Poznawanie żywiołów przyrody jesienią (wiatr, deszcz).

Cele szczegółowe:






Skojarzenie pory roku z barwą żółtą, czerwoną poprzez stymulację zmysłu wzroku.
Skojarzenie jesieni z dźwiękiem dzwonków rurowych i trójkąta poprzez stymulację
zmysłu słuchu.
Skojarzenie jesieni z zapachem lawendy poprzez stymulację zmysłu węchu.
Skojarzenie jesieni z wiatrem i deszczem poprzez zmysł dotyku.
Zwiększenie aktywności uczestnika zajęć.

Forma pracy:


Praca indywidualna z uczestnikiem zajęć.

Metody:
 Masaż dłoni.
 Stymulacja wielozmysłowa.
 Metoda praktycznego działania : ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, ćwiczenia i zabawy
przy muzyce.
 Metoda słowa.
 Metoda wzmocnienia pozytywnego.

Środki dydaktyczne:
lampka o zapachu lawendy, oliwka zapachowa, kolorowe liście, emblematy pogody, suszarka
do włosów, parasol, pojemnik z wodą, kartka z bloku, farby akwarelowe, dzwonki rurowe,
trójkąt, chusta czerwona, radiomagnetofon i płyta CD, miód.

Przebieg zajęć:


Śpiewanie powitalnej piosenki na melodię - Panie Janie z jednoczesnym natarciem dłoni
uczestnika zajęć oliwką zapachową:
Witaj(imię dziecka), witaj(imię dziecka)
Jak się masz, jak się masz,
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy,
Bądź wśród nas, bądź wśród nas.
















Zapalenie przez prowadzącego zajęcia lampki zapachowej lawendowej. Obejście wokół
uczestnika z zwróceniem uwagi na płomień i zapach świecy.
Zakładanie na ramiona chusty, wiązanie w supeł i rozwiązywanie supła.
Pokazanie uczestniczce emblematów pogodowych jesieni z omówieniem ich.
Spotkanie z żywiołem (wiatr): prowadzący zajęcia suszarką rozwiewa uczestnikowi
włosy, dmucha suszarką w twarz, na ręce i dłonie , nogi, plecy, rozwiewa kolorowe liście
rozłożone na podłodze i stoliku.
Spotkanie z żywiołem (deszcz): prowadzący rozkłada nad uczestnikiem parasol i kropi
z pojemnika wodą na parasol i lekko kropi w twarz i na ręce.
Uderzanie pałeczką w trójkąt (dźwięk padającego deszczu).
Kołysanie się wraz z uczestnikiem jak drzewa na wietrze z jednoczesnym
wypowiadaniem głoski: szsz…..
Uderzanie pałeczką w dzwonki rurowe.
Okręcanie się w kółeczku przy dźwiękach piosenki o jesieni.
Dowolne malowanie pędzlem z użyciem farby żółtej i czerwonej.
Mycie rąk.
Poczęstunek (smakowanie miodu).
Wyrażenie pochwały, nagrodzenie uczestnika zajęć.

