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Scenariusz zajęć treningu umiejętności społecznych  dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w SOSW nr 1 w Płocku 

 

DATA ZAJĘĆ:   16.10. 2018 

 

TEMAT ZAJĘĆ:  ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ 

 

GŁÓWNY CEL ZAJĘĆ: Poprawa umiejętności komunikacyjnych, 

współpracy w grupie, radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• Wzajemne poznanie się, 

• Poznanie swoich mocnych stron, 

• Nauka różnych sposobów bycia razem  w grupie, 

• Wspólna zabawa. 

 

KOMPETENCJE:  społeczne, uczenia się, kreatywność, innowacyjność 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Przedstawienie i omówienie tematyki zajęć. 

2. Zabawa „Wszyscy, którzy…” załącznik nr 1 

3. Rysunkowe autoprezentacje, omówienie prac. 

4. Zabawa „ Widzę coś” – elementy dramy i pantomimy. Załącznik nr 2 

http://www.plock.eu/
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5. Omówienie zajęć,  runda kończąca : „ Dzisiaj na zajęciach…”  

6. Krąg na pożegnanie.  

Opracowanie: Anna Tyburska 
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Załącznik nr 1 

 

"Wszyscy którzy" - prowadzący podaje hasło zaczynające się od słów: "wszyscy, 

którzy...mają zielone oczy, 

... ciemne włosy, 

... mają brata, 

… 

zmieniają się miejscami. Na hasło dzieci, których to dotyczy, wstają, szybko szukają 

dla siebie miejsca, jakie uwolniło inne dziecko. Zawsze jedna osoba zostaje na środku, 

ponieważ krzeseł jest o jedno mniej niż osób uczestniczących w zabawie. To dziecko 

wymyśla hasło, jeśli ma trudności, pomaga prowadzący. 

 

Źródło: http://www.profesor.pl/mat/n13/n13_g_cetnerowska_120106_1.php 

 

 Załącznik nr 2 

 

„Widzę coś ?”- zabawa ruchowa prowadzący patrząc przez lornetkę mówi „Widzę coś?”, 

uczestnicy zajęć pytają „A co?”. Prowadzący mówi o tym co widzi, dzieci próbują 

odtworzyć to za pomocą ruchu. Np. 

Widzą pasące się na polanie owce.  

Widzę pięknie świecące słoneczko. 

Widzę jadące na rowerze dziecko. 

Widzę jak drwale ścinają drzewo. 

 

Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-1687-scenariusz-zajec-dla-dzieci-letnich.php 
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