
SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH - wykorzystanie TIK 

(uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) – klasa I 

Data: 11.04.2022 r.              Liczba uczniów: 1                    Czas trwania zajęć: 60 min.  

Temat :  Zwyczaje wielkanocne. 

Cele: 

 rozwijanie procesów poznawczych: spostrzegania, uwagi, myślenia, 

 poszerzanie zasobu wiadomości na temat środowiska społeczno-przyrodniczego, 

 dostarczanie pozytywnych wrażeń płynących z aktywności poznawczej. 

Metody pracy: 

 słowne – rozmowa kierowana, instrukcja, 

 czynnościowe – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń słuchowych, 

 praktyczna (ćwiczenia) 

 aktywizująca 

 gry i zabawy ruchowe. 

Formy pracy: 

 indywidualna. 

Środki dydaktyczne: 

- laptop 

- Internet 

- tablica interaktywna  

- rzutnik multimedialny 

- platformy i strony internetowe 

- kostka do gry 

- świąteczne ozdoby: czekoladowe lub porcelanowe figurki, pisanki, kwiaty, bazie, 

 

Przebieg zajęć: 

I.CZĘŚĆ WSTĘPNA 

- powitanie ucznia, stworzenie miłej atmosfery do pracy 

1. Zabawa na rozgrzewkę: Wiosenne porządki  



Prowadzący zaprasza dziecko do zabawy w wiosenne porządki – dziecko i prowadzący na 

zmianę rzucają kostką, wylosowana liczba oczek odpowiada czynności, którą należy 

naśladować: 

1 – mycie okien 

2 – zamiatanie 

3  – wycieranie naczyń 

4 – trzepanie dywanów 

5 – wieszanie prania 

6 – prasowanie. 

II.CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 

2. Świąteczne dekoracje 

Prowadzący umieszcza w sali sześć przedmiotów kojarzących się ze Świętami 

Wielkanocnymi, np. czekoladowe lub porcelanowe figurki zajączka, baranka, dekoracyjne 

pisanki, bazie. Zadaniem dziecka jest je odszukać (w zadaniu ćwiczymy jeszcze rozumienie 

określeń przestrzennych) i zgromadzić na podłodze, a następnie ułożyć w następującym 

porządku: 

•           od  najmniejszego do największego, 

•           od największego do najmniejszego, 

•           od takiego, który dziecku podoba się najbardziej do tego, który spodobał się mu 

najmniej. 

3. Zwyczaje wielkanocne (zabawa prawda, fałsz) Święta wielkanocne - Materiały 

dydaktyczne (wordwall.net) 

Otwieramy stronę internetową wordwall.pl – (wyświetlona na tablicy interaktywnej) – 

zadaniem dziecka jest wskazanie elementów, które kojarzą się  ze Świętami Wielkanocnymi 

przez zaznaczenie odpowiedzi prawda lub fałsz. Za każdym razem sprawdzamy poprawność 

wykonanego zadania.  

4. Przygotowujemy świąteczny koszyk – teleturniej Święta wielkanocne - Materiały 

dydaktyczne (wordwall.net) 

Gra wyświetlana jest za pomocą rzutnika na tablicy interaktywnej. Zadaniem dziecka jest 

rozwiązanie testu, który utrwala wiadomości związane ze świętami poprzez zaznaczenie 

odpowiedzi prawda lub fałsz. 

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA 

1. Chwalimy dziecko za dobrą pracę, akcentujemy sukcesy.  

                                                                  Prowadząca zajęcia: Grażyna Kacprowicz 

https://wordwall.net/pl/community/%C5%9Bwi%C4%99ta-wielkanocne
https://wordwall.net/pl/community/%C5%9Bwi%C4%99ta-wielkanocne
https://wordwall.net/pl/community/%C5%9Bwi%C4%99ta-wielkanocne
https://wordwall.net/pl/community/%C5%9Bwi%C4%99ta-wielkanocne


 


