
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

Temat:Nauka kolorów , ćwiczenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości.
( uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym , klasa 0)

Data : 01.03.2022

Czas trwania zajęć: 60 min

Cel główny:
● doskonalenie umiejętności prawidłowego  nazywania i wskazywania  kolorów,
● kształtowanie czynności wolicjonalnych

Cele szczegółowe :
● doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
● doskonalenie mowy,
● rozwijanie poczucia własnej wartości.

Metody pracy: pokazowa , aktywizująca , praca z wykorzystaniem laptopa i tablicy
interaktywnej z dostępem do internetu.

Formy pracy : indywidualna

Środki dydaktyczne:
● kolorowa kartki
● klamerki i plansze klamerkowe z kolorami,
● laptop z dostępem do internetu,
● kolorowa kostka

Przebieg zajęć:
1. Część wstępna
● przywitanie ucznia na zajęciach

2. Część właściwa
● nauczyciel pokazuje uczniowi kolorowe karty , zadaniem ucznia jest  nazwanie

koloru ( podpowiedź słowa nauczyciela) , wskazanie właściwego koloru z trzech kart.
● Zabaw znajdź kolor; nauczyciel prosi aby uczeń odszukał dany kolor w klasie , w

której się znajduje.
● Gra dydkatyczna https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/wskaz-kolor - uczeń wskazuje

kolor stworka na tablicy interaktywnej.
● Gra dydaktyczna

https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/zaznacz-pary-kolorow/-uczeń wskazuje pary
kolorów.

https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/wskaz-kolor
https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/zaznacz-pary-kolorow/


● Uczeń rzuca kolorową kostką i próbuje wskazać jaki kolor wyrzucił- zwracamy
uwagę na prawidłową artykulację.

● Gra dydaktyczna https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/kolorowy-wzor- uczeń układa
kolorowe elementy zgodnie z przedstawionym wzorem. Próbuje nazywać wszystkie
kolory we wzorze.

● Nauczyciel  wręcza uczniowi klamerki, prosi aby uczeń przypiął klamerkę przy
odpowiednim kolorze na karcie. Zabawe z klamerkami można odwrócić i uczeń na
zmianę z nauczycielem zadają sobie kolor do zaznaczenia klamerką.

3. Część końcowa:
● Gran na zakończenie

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/dobierz-kolory-uczeń
wskazuje kolor konika morskiego.

● podsumowanie zajęć, podziękowanie za aktywny udział wręczenie naklejki
-uśmiechniętej buźki za aktywny udział w  zajęciach.

https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/kolorowy-wzor-
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/dobierz-kolory-ucze%C5%84


Scenariusz zajęć edukacji indywidualnej z wykorzystaniem TIK
Temat: Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter, pisanie prostych wyrazów  w edytorze

tekstu Word.
( uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym , klasa IV)

Data : 01.04.2022

Czas trwania zajęć: 60 min

Cel główny:
● doskonalenie umiejętności prawidłowego  rozpoznawania liter
● kształtowanie czynności wolicjonalnych

Cele szczegółowe :
● doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
● rozwijanie poczucia własnej wartości.,
● rozwijanie umiejętności komunikowania się,

Metody pracy: pokazowa , aktywizująca , praca z wykorzystaniem laptopa  z dostępem do
internetu.

Formy pracy : indywidualna

Środki dydaktyczne:
● Karty z słowami do przeczytania i napisania w programie Word

● laptop z dostępem do internetu,
Przebieg zajęć:
1.Część wstępna

● przywitanie uczennicy na zajęciach.

2. Część właściwa
● Przypomnienie całego alfabetu na kartach demonstracyjnych.
● Napisz literę: nauczyciel wskazuje literę do napisania przez uczennicę.
● Uczennica losuje  kartę z wyrazem do przeczytania i przepisania na komputerze.

Zwracamy uwagę  na prawidłową artykulację  oraz prawidłowy znak graficzny
zapisany w programie Word. Nauczyciel pomaga  w sposób werbalny i wskazuje
palcem na poszczególne litery na karcie, ewentualnie usuwa błędny zapis.

3. Część końcowa
● https://eduzabawy.com/gry-online/pisanie/pisanie-po-sladzie/ pisanie po śladzie liter

pisanych .
● Pochwalnie uczennicy za wykonanie zadania.

https://eduzabawy.com/gry-online/pisanie/pisanie-po-sladzie/



