
Zajęcia na 27.05.2020r. 
 
Temat: W krainie osób niepełnosprawnych. 
 
1.Zabawa 
• Kto stoi przed tobą? – rozpoznawanie innych osób za pomocą dotyku.  
R. prosi  dziecko, aby  stanęło  na środku pokoju  i zamknęło oczy. Przed 
dzieckiem staje jeden domownik a dziecko za pomocą dotyku odgaduje 
kto przed nim stoi. Następnie, jeśli to możliwe przed dzieckiem stają inni 
domownicy, lub inne osoby i zabawa toczy się dalej. 
 
• Dzielenie się wrażeniami z przeprowadzonej  zabawy. Rozmowa na 
temat trudności, jakie napotykają osoby niewidome.  
R. pyta:  

• Jak się czułyście w roli osoby niewidomej?  

• Jakie trudności napotykają niewidomi podczas codziennych 
czynności?  

• Jak się czują np. na ulicy? 

• Jak możemy pomóc takim osobom? 
 

Rozmowa z dziećmi co to oznacza, że ktoś jest niepełnosprawny. 

Jaka jest różnica między osobą chorą, a niepełnosprawną? 

2. Słuchanie i omówienie wiersza J. Lisowskiej pt. „Spotkanie 

przyjaciół”.     

„Spotkanie przyjaciół” 

Na mojej drodze, w każdej chwili, 

Mogę Was spotkać moi mili. 

I chociaż różni nas tak wiele, 

Zostanę waszym przyjacielem. 

Bo jeśli któryś z Was nie chodzi, 

To na spacerze to nie szkodzi. 

Ja Cię zawiozę, gdzie będziesz chciał, 



Bylebyś dobrą mapę miał… 

A jeśli Twoje oczy szare, 

Nie cieszą się widzenia darem, 

To ja Ci będę dziś oczami, 

Opiszę słońce i niebo nad nami… 

Jeżeli żyjesz w ciągłej ciszy, 

To moją radość i tak usłyszysz. 

Będziemy biegać, skakać, mówić, 

Aż się nam każda z rąk utrudzi! 

Jeżeli zaś Twoje usta milczą stale, 

Wyślę Ci dłonią znaki małe, 

Które na zawsze Ci powiedzą, 

Że przyjaciele wszystko wiedzą. 

Bo wiem i dobrze to rozumiem, 

Że Ty nie możesz być sam w tłumie! 

Chociaż mam zdrowe nogi, oczy, 

To z takim jak Ty mogę kroczyć. 

I gdy się w życiu gdzieś spotkamy, 

To wszystkim smutkom radę damy. 

3. Zabawa. 

Dziecko z przewiązanymi oczami siedzi na krześle. Nie widzi, gdzie R. 

chowa duży klocek, który za chwilę będzie musiało znaleźć. Za 



pierwszym razem dziecko szuka bez pomocy przewodnika. Następnym 

razem R. kieruje “niewidomego” słowami “na prawo, na lewo, do przodu, 

do tyłu” i stara się doprowadzić do miejsca, za którą jest schowany 

klocek. R. prosi o opisanie wrażeń przez dziecko “chwilowo pozbawione 

wzroku”.  

5. Zabawa „Rysuję bez użycia rąk”. 

Zadaniem wybranego dziecka jest wykonanie rysunku bez użycia rąk. 

Na koniec zadania R. prosi o kilka słów refleksji.   

6. Zabawa ruchowa Rzeźba przyjaciół.  
 
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wyklaskiwanym przez R. Na 
przerwę w grze tworzą rzeźbę, przybierając dowolne pozy. R naśladuje 
robienie zdjęć lub robi dzieciom zdjęcia. 
 
7.Wykonanie zadań z karty pracy cz. 5 s.62,63,64,65. 
 
8.Przypomnienie piosenki Dzień dziecka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg 

 

9. Zabawy na świeżym powietrzu. 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg

