
Konspekt zajęć

Miejsce: Sala Doświadczania Świata w SOSW w Sanoku

Klasa: III szkoły podstawowej dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem 
upośledzenia umysłowego

Temat:  Polisensoryczne  odbieranie  świata  poprzez  zabawy 
stymulujące zmysły. Integracja wrażeń zmysłowych.

Prowadząca: mgr Barbara Wojtowicz

Cele: 
-stymulacja percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej,

-poprawa orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

-motywowanie do podejmowania aktywności,

-wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

-rozluźnienie napięć w ciele, relaksacja,

- rozwijanie samoświadomości,

- dostarczanie dziecku poczucia bezpieczeństwa, 

- kształcenie umiejętności komunikacyjnych (gest, słowo),

- dostarczanie poczucia radości, zadowolenia i sprawstwa,

- rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem i grupą

Metody: obserwacja, pokaz, naśladownictwo, samodzielne działanie.

Czas zajęć: zależny od możliwości i tempa zaproponowanego przez uczestnika 
terapii (indywidualnie ok. 10-20 min., w grupie ok. 20-40 min.).

Formy: indywidualna, w grupie.

Środki:  elementy  wyposażenia  Sali  (kolumny,  tablice  świetlne,  światłowody 
itp.), muzyka relaksacyjna, olejki zapachowe).



Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie uczniów  do  sali,  przygotowanie  do  zajęć  (ściągnięcie 
butów, zajęcie miejsca, przyciemnienie sali).

2. Zajęcia właściwe: zabawy z wykorzystaniem sprzętów dostępnych w sali 
(nauczyciel  proponuje  różne  aktywności,  uczeń  wybiera  tą,  która  go 
interesuje):
-  kolumna  wodna  –  obserwacja  koloru  i  ruchu  wody,  odczuwanie 

wibracji, słuchanie poruszających się bąbelków wody, koncentrowanie uwagi, 
zmiana i rozpoznawanie koloru wody 

- świetlna tablica interaktywna- obserwacja zapalających się i gasnących 
świetlnych  punktów,  wodzenie  wzrokiem  za  poruszającymi  się  punktami, 
zabawa: łapanie świetlnych punktów

-  łóżko  wodne-  wykonywanie  ruchów  oraz  odczuwanie  ruchów wody 
powstałych pod wpływem ciężaru ciała. Chodzenie, turlanie, czołganie się na 
łóżku  w  różnym  tempie,  kierunku.  Leżenie,  rozluźnianie  mięśni,  relaksacja, 
odczuwanie ciepła, kontrastu temperatury

- projektor Solar z tarczami- obserwacja obrazów rzucanych na ścianę, 
poszczególne elementy sali bądź na uczestników, obserwacja poruszającego się 
obrazu,  dostrzeganie  jego  ruchu,  koncentrowanie  wzroku,  wyodrębnianie 
elementów obrazka, szukanie powtarzających się sekwencji

-  światłowody  –  dotykanie,  głaskanie,  oplatanie  całego  ciała  lub  jego 
wybranych  części,  oglądanie  własnej  postaci  oplecionej  światłowodami 
w lustrze

-  kula  lustrzana  i  reflektor  oświetlający  kulę-  oglądanie  refleksów 
świetlnych, wodzenie za nimi wzrokiem

- olejki  zapachowe-  wąchanie zapachów, masażyki  aromaterapeutyczne 
dłoni wybranymi olejkami

-  śćieżki  czuciowe-  dotykanie  dłońmi  lub  chodzenie  po  materiałach 
o różnej strukturze, 

3. Zakończenie  zajęć:  wyciszenie,  relaksacja  przy  muzyce,  łagodne 
kołysanie na łóżku wodnym. Pożegnanie z uczniami.


