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Scenariusz zajęć integracji sensorycznej dla ucznia niepełnosprawnego 

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

Temat: Stymulacja układu dotykowego, regulacja napięcia w obrębie dłoni i 

palców. 

Czas trwania zajęć: 45 minut. 

Metody pracy: Metoda Integracji Sensorycznej, metoda wzmocnień 

pozytywnych, metoda naśladownictwa 

Pomoce dydaktyczne: Materac, trampolina, beczka terapeutyczna, spinacze, 

faktury (domino dotykowe), masa plastyczna (plastelina) papier A4, papier o 

zróżnicowanej fakturze (tektura, kartka, gazeta, bibuła, folia aluminiowa), 

piłeczki sensoryczne. 

Kompetencje: Znoszenie podwrażliwości przedsionkowej, kształtowanie 

kompetencji  społecznych i kreatywności 

Cel ogólny zajęć: Normalizacja pracy układu dotykowego, znoszenie 

podwrażliwości przedsionkowej. 

Cele szczegółowe:  

- Usprawnianie chwytu pęsetowego, dłoniowy, 

- Usprawnia dotyk w obrębie całego ciała,  

- Poznaje dotyk przyjemny-nieprzyjemny,  

- Potrafi badać przedmioty w prawidłowy sposób: chwyt, przekładanie 

- Wyrównuje nadreaktywność na bodźce w obrębie dłoni oraz palców, 
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- Naśladuje dwuelementowe sekwencje ruchowe w obrębie dużej, małej 

motoryki. 

Przebieg zajęć:  

1. Przywitanie z uczniem.  

2. Ćwiczenia dotyku, czucia w obrębie całego ciała:  

-Turlanie na materacu, kocu, podłodze, 

-Turlanie w beczce terapeutycznej, 

-Zabawy na trampolinie (podskoki, uderzanie stopami). 

3. Wkładanie rąk i nóg do kosza wypełnionego piłeczkami sensorycznymi 

(mieszanie, ugniatanie, przekładanie, chwytanie). 

4. Dotykanie poszczególnymi palcami faktur dotykowych (domino dotykowe). 

5. Zabawy z wykorzystaniem plasteliny: ugniatanie, wałkowanie, rozcieranie na 

konturze leniwej ósemki. 

6. Zakładanie spinaczy i zdejmowanie z zastosowaniem chwytu pesetowego. 

7. Dotykanie dłońmi papieru fakturowego: tektura, kartka, gazeta, bibuła, folia 

aluminiowa (badanie materiałów całą dłonią, próby rwania, zgniatania 

oburącz).  

8. Odpoczynek: zabawy paluszkowe.  

9. Pożegnanie z uczniem.  

 

Sporządziła:  

Olga Strzałkowska 
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