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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH TERAPII RĘKI 

 DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU 

UMIARKOWANYM ZE SPRZĘŻENIAMI W SOSW nr 1 w Płocku 

 

Klasa: III Szkoła podstawowa  

Czas: 45 minut 

Temat: Ćwiczenia manualne 

Kształcone kompetencje: Stymulowanie prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w 

obrębie rak, rozwijanie koordynacji  ruchowej rąk, stymulacja napięcia mięśniowego. 

Cel: 

• Usprawnianie motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców 

• Dostarczenie wrażeń i bodźców  dotykowych 

• Rozwijanie sprawności ruchowej dłoni i umiejętności chwytu 

• Stymulowanie prawidłowego odbioru bodźców  dotykowych w obrębie dłoni 

• Stymulacja napięcia mięśniowego 

Metody pracy: 

Formy pracy: indywidualna, grupowa 

Materiały dydaktyczne:   

• woreczki, piłki 

• puzzle- duże elementy 

• stemple, farby, biały papier 

• układanka -,,Alfabet” 

• gra manipulacyjna ,,Magnetyczne ZOO’’ 
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Przebieg zajęć: 

1.Powitanie  

2.Przedstawienie tematu zajęć 

3.Przygotowanie potrzebnych materiałów dydaktycznych 

 

1ćwiczenie : przerzucanie piłek i woreczków z ręki prawej do  ręki lewej 

Demonstracja i pokaz  czynności do wykonania ćwiczenia ( przez nauczyciela) 

Sposób wykonania: uczniowie przerzucają małe piłeczki z ręki do ręki, a następnie 

zamieniają piłeczki na woreczki 

 

2 ćwiczenie: układanie puzzli- duże elementy 

Demonstracja i pokaz  czynności do wykonania ćwiczenia ( przez nauczyciela) 

Sposób wykonania Wspólne układanie puzzli w grupie- puzzle duże  

 

3 ćwiczenie: odbijanie stempli zanurzonych w farbach na białym papierze 

Demonstracja i pokaz  czynności do wykonania ćwiczenia ( przez nauczyciela) 

Sposób wykonania: uczniowie zanurzają stemple w kolorowych farbach a następnie  

odznaczają stemple na białym papierze  

 

4 ćwiczenie: układanie układanki drewnianej-,, Alfabet’’ 

Demonstracja i pokaz  czynności do wykonania ćwiczenia ( przez nauczyciela) 

Sposób wykonania: uczniowie wspólnie uzupełniają układankę Alfabet brakującymi 

elementami,  z konstrukcją nauczyciela 

• Stosowanie pochwał  dla uczniów jako wzmocnień pozytywnych w czasie trwania zajęć  

• Podsumowanie zajęć 

• Pożegnanie                                                                           

 

   Opracowała: Magdalena Dendys 
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