
KONSPEKT ZAJĘĆ
STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ NA SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Klasa: II odział edukacyjno – terapeutyczny „B”
Czas trwania: 45 min.
Prowadzący: mgr Barbara Wojtowicz

Temat: Wzbogacanie  doświadczeń  zmysłowych  w  zakresie 
percepcji  wzrokowej,  słuchowej  i  dotykowej  z  wykorzystaniem 
kolumny wodnej, tablicy świetlnej i muzyki relaksacyjnej.

Cele: rozwijanie  spostrzegawczości  wzrokowej,  koordynacji  wzrokowo  – 
ruchowej, czucia powierzchniowego, małej motoryki

Metody: obserwacja, pokaz, naśladownictwo, samodzielne doświadczanie

Forma: praca indywidualna i grupowa

Środki: kolumna wodna, łóżko wodne, tablica świetlna, gazeta, wiersz „To jest 
moja ręka”, muzyka relaksacyjna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie z uczniami ( uczniowie wraz z nauczycielem siedzą w kółeczku 
dookoła kolumny, trzymając się za ręce puszczają sobie iskierkę przyjaźni).
2. Obserwacja koloru i ruchu wody w kolumnie wodnej – dotykanie kolumny 
twarzą, dłońmi (obejmowanie kolumny, gdy pojawi się określony kolor).
3.  Zabawy  z  wierszem  To  jest  moja  ręka...   (obserwacja  wykonywanych 
czynności w lustrach)

Pewna ręka całkiem mała,
Nieustannie powtarzała:
Nic nie będę robić dzisiaj!
Chyba, że pogłaszczę misia.
Potem zakręciła się jak wiatrak,
Pomachała „pa, pa!” na pożegnania znak!
I czym prędzej w kieszeni się skryła,
Bo tam tylko przebywać lubiła.
Lecz razu pewnego zjawił się lew,



Odważny, silny i mądry zwierz.
Zgrabnie wskoczył na lewą rękę
I zaśpiewał jej lwią piosenkę:
Lewa ręko!
W górę leć jak jaskółka,
Zatocz w locie cztery kółka!
Niech każdy paluszek lewej dłoni
Przywita kolegę – palec z prawej strony.
Potem chwyć gazetę – najlepiej starą,
Kolorową lub czarno-białą
I gnieć ją, aż straci wygląd płaski
I stanie się kulą w ciapki i paski.
Podrzuć ją do góry razy kilka
Jak z NBA koszykarz piłkę!
Teraz wyobraź sobie, zamykając oczy,
Jak twa ręka w wodzie się moczy
I pływa, i zanurza się w morskiej toni...
Ale już czas, by strzepnąć wodę z dłoni.
A na koniec podnieś lewą rękę w górę
I zawołaj z lwią radością: HURRRAAA!
Moja ręka siłę ma!
TRA – LA – LA– LA–LA!

Wykonywanie czynności wskazywanych w wierszu:
– głaskanie rąk, dłoni na przemian (naśladowanie głaskania misia – rolę misia 
pełnią dłonie dziecka),
– obroty rąk: raz jednej, raz drugiej, następnie małe obroty dłoni,
– wykonywanie ruchów pionowych ręką, a następnie dłonią,
– zakrywanie, chowanie, głaskanie jednej ręki drugą (ze zmianą ról),
– unoszenie rąk do góry (najpierw jedna ręka, później druga),
– kreślenie w powietrzu dużych kół,
– łączenie kolejno palców lewej dłoni z palcami prawej dłoni,
– gniecenie, ściskanie, podrzucanie gazety,
– naśladowanie ręką ruchu pływania w wodzie,
– wykonywanie ruchów strzepywania wody z rąk.
4. Ćwiczenia przy tablicy świetlnej – zabawa w łapanie zajączków.
5. Zakończenie zajęć- relaks na łóżku wodnym, pożegnanie z uczniami.


