
SCENARIUSZ ZAJĘ Ć  „PORANNY KRĄ G”

PRZEPROWADZONYCH

W ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM

DLA DZIECI NIEPEŁ NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

W STOPNIU GŁ Ę BOKIM.

Prowadzą ca: Anna Dudziń ska

Cele rewalidacyjno-wychowawcze:

- stymulacja sensoryczna wg pór roku

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi

- rozwijanie kompetencji społecznych: wyodrębnianie siebie z otoczenia,

kształtowanie poczucia własnej wartoś ci, akceptowanie bliskiej obecnoś ci

innych osób, nawią zywanie interakcji z rówieśnikami, wdrażanie do

współdziałania

- poszerzanie możliwoś ci porozumiewania się .

Przebieg zajęć :

1. Dzieci siadają  w kręgu na podłodze i rozpoczyna się  czę ś ć wstępna zajęć -

ćwiczenie komunikacyjne  - „Co (imię ) robił w domu?” – odczytywanie z

zeszytów dzieci notatek przygotowanych przez rodziców.

2. Zaciemnienie sali. Zapalenie lampki zapachowej (dla jesieni przewidziany

jest zapach lawendy).

3. Podejś cie z lampką  do każdego dziecka, masowanie mu dłoni oliwką

zapachową  (lawenda) i równoczesne śpiewanie piosenki powitalnej:

„ Witaj (imię ), witaj (imię ).

Jak się  masz?- 2x

Wszyscy Cię  lubimy.- 2x

Bą dź wś ród nas – 2x

Ważne jest, by podczas śpiewania piosenki każdemu dziecku, starać się

nawią zać z nim jak najbliższą  relację , tak by mogło poczuć, że jest w centrum

zainteresowania i jest to czas poświęcony tylko jemu.
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4. Ustawienie płoną cej lampki w ś rodku kręgu.

5. Witanie się  dzieci ze sobą  poprzez podanie ręki, ćwiczenie okrzyku

powitalnego „Hej!”

6. Krótkie opowiadanie o jesieni – jej charakterystycznych cechach.

7. Spotkanie z jesiennym żywiołem – powietrzem: zabawy z wentylatorem;

dmuchanie na poszczególne czę ś ci ciała dzieci, rozdmuchiwanie suchych liś ci.

8. Demonstracja instrumentu (jesienią  dzwonki rurowe), próby grania na nich

przez dzieci.

8. Ćwiczenie wokalizacyjne – w jesieni artykulacja głoski „e”.

9. Zabawa kolorowymi chustkami (jesienią  kolor rudy): „Nie ma.... jest” –

zasłanianie i odsłanianie twarzy dzieci chustą  z jednoczesnym podświetlaniem

latarką .

10. Stymulacja zmysłu smaku – dla jesieni przewidziany jest smak miodu

11. Relaksacja przy muzyce – wszyscy uczestnicy Kręgu, trzymają c się  za ręce

kołyszą  się  w rytm utworu „Secret garden”.

12. Wspólne zgaszenie lampki zapachowej, odsłonięcie okien.
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