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Scenariusz zajęć integracji sensorycznej dla ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym z autyzmem w SOSW nr 1 w Płocku 

Data: 08.11.2018 r 

Czas: 45 minut 

Temat: OTO JA –  stymulacja przedsionkowa, ćwiczenia kształtujące obraz i schemat 

ciała 

Kompetencje: Znoszenie podwrażliwości przedsionkowej, kształtowanie kompetencji  

społecznych i kreatywności 

Cele główne: 

- poprawa działania systemu przedsionkowego i proprioceptywnego, 

- doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, 

- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

- ćwiczenia obustronnej koordynacji ruchowej i planowania ruchowego, 

-  ćwiczenia ruchów naprzemiennych, przekraczanie linii środkowej ciała, 

Forma zajęć: zajęcia indywidualne 

Metody: 

- elementy Metody Integracji Sensorycznej, 

- metoda wzmocnień pozytywnych, 

- metoda naśladownictwa. 

Pomoce: podwieszana platforma, model postaci, duży pędzel lub piłeczki sensoryczne, 

gumowe dłonie i stopy, pianka do golenia, pocięty model postaci do złożenia, karty 

z serii Sensoryczne Bruno, duża piłka. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

  

1. Przedstawienie tematu zajęć. 

2. Stymulacja przedsionkowa – uczeń siedzi na podwieszanej platformie która delikatnie 

się kołysze. Podczas ruchu uczeń pokazuje z pomocą poszczególne części ciała i 

twarzy na sobie, na nauczycielu i na modelu.  

3. Identyfikacja bodźca dotykowego – uczeń ma zamknięte oczy, nauczyciel dotyka 

wybrane części ciała i twarzy ucznia i je nazywa. Zwracanie uwagi na strony ciała.  

4. Praca przed lustrem – przyglądanie się własnemu odbiciu, wykonywanie określonych 

ruchów, próby naśladowania pozycji przedstawionych przez nauczyciela i  na kartach. 

Rysowanie na lustrze  postaci pianką do golenia. 

5. Tor przeszkód – uczeń podąża wyznaczonym gumowymi dłońmi i stopami torem 

przeszkód a następnie po rozłożonej na podłodze lince.  

6. Składanie postaci z elementów.  

7. Stymulacja proprioceptywna – w leżeniu na brzuchu masaż pleców, nóg i rąk dużą 

piłką. 

8. Zakończenie zajęć. 

 

 

 

 

              Opracowanie: Justyna Krawiel 
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