KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ
Temat zajęd: Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej
i spostrzegawczości z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Data: 13.05.2021.
Czas trwania: 60 min.
Klasa: 2a (Dominik G.)
Nauczyciel prowadzący: Lila Sławecka
1.Cele ogólne:
 utrwalenie nazw kwiatów, ptaków, owadów,
 stymulowanie wszechstronnego rozwoju,
 integracja półkul mózgowych.
2.Cele szczegółowe:
a/ dydaktyczne:
dziecko:
 wie, jaka jest pora roku i wskazuje ją na ilustracji,
 klasyfikuje obrazki wg określonej kategorii,
 rozpoznaje niektóre kwiaty, ptaki i owady,
 określa pierwszą głoskę w wyrazach,
 rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała,
b/ rewalidacyjne:
 usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 rozwijanie pamięci wzrokowej, spostrzegawczości,
 poprawienie koncentracji uwagi,
 doskonalenie orientacji przestrzennej,
 rozwijanie logicznego myślenia,
 usprawnianie motoryki małej,
 integracja prawej i lewej półkuli,
c/ wychowawcze:
 doskonalenie umiejętności przestrzegania obowiązujących zasad,
 podniesienie samooceny.
3.Metody nauczania:
 podająca: objaśnianie zadao,
 praktycznego działania,
 aktywizujące,
 elementy metody kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.
4.Forma pracy – indywidualna.
5.Środki dydaktyczne:
Ilustracje roślin i zwierząt, pór roku, karty pracy, laptop, nagranie utworu „Poranek”
E. Griega (YouTube), aplikacje: LearningApps, Buliba.

6.Przebieg zajęd:
Zajęcia wstępne:
Ćwiczenia ruchowe z zakresu gimnastyki mózgu - ruchy naprzemienne.
Uczeo dotyka:
- lewą dłonią prawego kolana i odwrotnie,
- lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie,
- lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie.
Zajęcia właściwe:
1) Odkrycie tematu zajęd – dziecko odszyfrowuje hasło WIOSNA z tabeli obrazkowo –
literowej (karta pracy nr 1). Wskazuje wiosnę na ilustracji przedstawiającej 4 pory
roku.
2) Zabawa dramowa „Kwiat” do utworu „Poranek” E. Griega

https://www.youtube.com/watch?v=J021bgplNC8&ab_channel=Monika1984
Nauczyciel wprowadza dziecko do zabawy:
Wiosną przyroda budzi się do życia. Zakwita mnóstwo roślin, zwierzęta budzą się
z zimowego snu, ptaki przylatują z ciepłych krajów. Jest coraz cieplej. Słooce coraz
mocniej i dłużej grzeje.
Przy następnych zdaniach dziecko wciela się w rolę kwiatka –
Z ziemi kiełkują kwiaty – rosną coraz wyżej. Rozchylają swe kolorowe płatki i kierują
główki do słooca. Słooce przypieka ziemię i kwiatki więdną. Nagle zaczyna padad
drobny deszcz i kwiaty znów budzą się do życia – prostują łodygi, rozchylają płatki
i kierują główki do słooca.
3) Uczeo klasyfikuje obrazki wg 3 kategorii – kwiaty, ptaki, owady. Układa je na
oddzielnych kartkach oznaczonych symbolami (przebiśnieg, krokus, tulipan, żonkil,
łabędź, bocian, kukułka, jaskółka, motyl, pszczoła, biedronka, mrówka).
Nazywa znane kwiaty, ptaki, owady.
Wskazuje pozostałe ilustracje, których nazwy wymienia nauczyciel.
Podaje nazwy obrazków rozpoczynających się głoską k, p, m, b.
4) Gra „Memory – kwiaty” - https://learningapps.org/display?v=pi4d8azi321
Dziecko doskonali pamięd, koncentrację i spostrzegawczośd szukając par
jednakowych obrazków.
5) Ćwiczenie rytmiczne do schematu rysunkowego – dziecko wykonuje przedstawiony
rytm, gdzie żaba oznacza podskok, a pszczoła oznacza klaśnięcie (karta pracy nr 2).
6) Puzzle „Łąka z krokusami” - https://learningapps.org/display?v=psgbm88et21
Uczeo klasyfikuje obrazki ze względu na pierwszą głoskę w nazwie (k lub p).
7) „Biedronka” rysowanie wg wzoru (aplikacja Buliba: Gry twórcze – rysuj po liniach).
Dziecko przy użyciu myszki komputera w kolejnych krokach rysuje biedronkę.
Zakooczenie:
Podziękowanie i nagrodzenie ucznia za pracę na zajęciach.

Załączniki:
Karta pracy nr 1

W puste miejsca wpisz litery według kodu.
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Karta pracy nr 2

Kwiaty, ptaki, owady (obrazki do rozcięcia)

przebiśnieg

żonkil

krokus

tulipan

łabędź

kukułka

bocian

jaskółka

pszczoła

motyl

biedronka

mrówka

