
Scenariusz zajęć dla osób z ograniczeniami sprawności ruchowej

Scenariusz 5.

Temat: Figury

Cele ogólne

• doskonalenie orientacji przestrzennej

• utrwalanie wiedzy na temat �gur geometrycznych 

• doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej

• budowanie więzi z grupą

Cele szczegółowe

• rozpoznawanie �gur geometrycznych i ich nazywanie

• doskonalenie percepcji wzrokowej

• stymulacja i podwyższanie uwagi

• doskonalenie orientacji w zakresie kinesfery i przestrzeni doświadczalnej

• kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• doskonalenie motoryki dużej i małej, koordynacji ruchowej

• rozwijanie wyobraźni

• motywowanie do podejmowania współdziałania

Metody i techniki 

pracy

• instruktaż

• zadania stawiane do wykonania

• podpowiedzi

Pomoce dydaktyczne

• skrzyneczka z �gurami geometrycznymi

• przedmioty, zabawki znajdujące się w sali

• układanka – KARTA PRACY NR 1

• skakanka

• karta pracy z �gurami – KARTA PRACY NR 2

• słomki – inna propozycja pracy

Wprowadzenie

Proponowane zajęcia są szczególnie istotne w pracy z osobami wykazującymi zaburzenia spraw-

ności ruchowej i, w związku z tym, mającymi ograniczone doświadczenia w zakresie samoorientacji 

i orientacji przestrzennej. Zabawy ruchowe, w różnych rejestrach przestrzeni doświadczalnej i kinesfe-

ry, dają szansę uczestnikom na budowanie obrazu siebie i świata, dodatkowo uczestnicy poszerzają 

swoją wiedzę z zakresu geometrii.

Adresaci

Zajęcia kierowane są do osób z ograniczoną sprawnością ruchową w wieku przedszkolnym i wcze-

snoszkolnym. Uczestnikami proponowanych zabaw mogą być osoby w normie intelektualnej oraz oso-

by z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy uczestnicy są wspierani różnymi formami podpowie-

dzi zależnie od potrzeb.
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Przebieg zajęć/wykonanie pracy

1. Przywitanie różnymi częściami ciała, uczestnicy obserwują nauczyciela/terapeutę, który pokazuje 

właściwe części ciała mające się przywitać:

ręce,

stopy, 

kolana,

głowa.

2. Zapoznanie z tematyką zajęć – nauczyciel/terapeuta prezentuje uczestnikom tajemniczą skrzy-

neczkę, w której umieszczone są �gury geometryczne: kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt.

Uczestnicy losują określoną �gurę, nazywają ją i opisują.

3. Figury są wszędzie – poszukiwanie przedmiotów przypominających kształtem �gury geometrycz-

ne, np.: 

stół, materac, tablica, klocki, dywanik w kształcie prostokąta,

kółka autek, wózków, zegar, klocki, bębenki w kształcie koła,

obrazki, książeczki, stoliki, szu"ady, woreczki gimnastyczne w kształcie kwadratów,

trójkąty – instrument, klocki, uszy kotka w kształcie trójkąta.

4. Kreślenie �gur różnymi częściami ciała – ręką, nogą – zależnie od możliwości uczestników. 

Nauczyciel/terapeuta prezentuje szablony �gur, uczestnicy rysują �gury w powietrzu i/lub na 

podłodze.

5. Układanka – tworzenie obrazków z wykorzystaniem �gur – uczestnicy otrzymują wycięte �gury 

i komponują obrazki według własnego pomysłu, np.: pajac, auto, lokomotywa, łąka itd. – KARTA 

PRACY NR 1.

6. Zabawa ruchowa – tworzenie �gur z wykorzystaniem własnych ciał w różnych rejestrach prze-

strzeni, np.:

koło – tworzenie koła trzymając się za ręce,

trójkąty – 3 osoby tworzą �gurę, kładąc się na podłodze,

prostokąt – tworzenie dużego prostokąta wokół dywanu, uczestnicy układają się wzdłuż bo-

ków dywanu,

tworzenie kwadratów przy pomocy skakanki/sznurka, każdy z uczestników dostaje skakankę, 

rozciąga ją, rozwierając ręce, czworo uczestników tworzy już kwadrat.

7. Poszukiwanie takich samych �gur w zbiorze różnych �gur, uczestnicy otrzymują karty pracy, na 

których wyodrębniona jest jedna �gura, ich zadanie polega na połączeniu jej z taką samą w zbio-

rze innych �gur  – KARTA PRACY NR 2.

8. Pożegnanie – podanie sobie rąk.

Inne propozycje tej pracy

Dodatkową atrakcją podczas realizacji zadania nr 5 może być sprzątanie stworzonych kompozy-

cji poprzez przenoszenie ich elementów za pomocą słomki poprzez zassanie. Wówczas usprawniamy 

także pracę podniebienia.
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Odstępstwa

Zadanie nr 6 nie jest wskazane dla uczestników z głębokimi zaburzeniami sprawności ruchowej. 

W przypadku pracy z taką grupą można zrezygnować z tego zadania lub je zmody�kować i ograniczyć 

do tworzenia dużej �gury na obwodzie koła, trójkąta, prostokąta i kwadratu (uczestnicy mogą stać, 

siedzieć na podłodze czy na wózkach).

W przypadku zadań nr 5 i 7, w pracy z użytkownikami z dużymi ograniczeniami sprawności manu-

alnej, należy udzielić tym osobom podpowiedzi �zycznej.

Autor: Joanna Czapla
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