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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 03.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

Temat: W krainie osób niepełnosprawnych 

1.Wiosenna łąka – rozwijanie percepcji wzrokowej 

Koszyk, kartoniki z napisami: azalia, fiołek, mak, bratek, rytm zapisany na 

kartce za pomocą zdjęć kwiatów. 

Rodzic stawia przed dzieckiem koszyk. Są w nim umieszczone kartoniki  

z napisami oraz zdjęcia kwiatów: azalii, fiołka, maku, bratka. Pokazuje kartkę  

z narysowanym wzorem rytmu. Wyjaśnia, że każdemu znakowi na kartce 

(azalia, fiołek, mak, bratek) odpowiada jeden kartonik z napisem. Dziecko czyta 

samodzielnie lub z pomocą rodzica i układa napisy zgodnie z ułożonym rytmem. 

 

2. Osoby niepełnosprawne są wśród nas – układanie historyjki obrazkowej. 

 Wprowadzenie do tematu. Zabawa Przewodnik. 

Dziecko zamyka oczy – jest niewidome. Rodzic jest przewodnikiem, który stara 

się wskazać swojemu partnerowi odpowiednią drogę i dba o jego 

bezpieczeństwo, czyli o to, aby podczas spaceru nie zderzył się z czymś.  Na 

sygnał rodzica następuje zmiana ról. 

 Zabawa Co to jest przed tobą? – rozpoznawanie przedmiotów – zabawek za 

pomocą dotyku. 

Zadaniem dziecka z zamkniętymi oczami jest odgadnięcie za pomocą dotyku, co 

przed nim się znajduje.  

 Dzielenie się wrażeniami z przeprowadzonej zabawy. Rozmowa na temat 

trudności, jakie napotykają osoby niewidome. 

Rodzic pyta: Jak się czułeś w roli osoby niewidomej? Jak się czułeś w roli 

przewodnika? Jakie trudności napotykają niewidomi podczas codziennych 

czynności? Jak się czują np. na ulicy? Jak możemy pomóc takim osobom?  

 Kiedy wokół panuje cisza – rozmowa na temat osób niedosłyszących  

i niesłyszących.  

Dziecko siedzi tyłem i zakrywa uszy. Rodzic wypowiada cicho dowolne 

polecenie, np. Podejdź do okna. Pyta, dlaczego nie wykonało polecenia. Inicjuje 

rozmowę na temat osób niedosłyszących i niesłyszących. Zwraca uwagę na 

trudności, jakie napotykają w życiu.  

 Wyjaśnienie pojęcia niepełnosprawność. 

Koło i prostokąty wycięte z papieru, w kolorze żółtym.  
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Rodzic układa na środku  żółte koło. Pyta: Co znaczy słowo: 

niepełnosprawność? Zapisuje odpowiedzi dziecka na żółtych prostokątach 

(promykach), które dziecko dokłada do żółtego koła. Tworzą w ten sposób 

słoneczko przyjaźni z osobami niepełnosprawnymi. Rodzic przypomina, że 

wśród osób niepełnosprawnych jest bardzo wiele dzieci, które pragną bawić się  

i śmiać tak samo jak zdrowe dzieci.  

 Zabawa ruchowa Rzeźba dla przyjaciół. 

Bębenek. 

Dziecko porusza się po sali w rytmie wygrywanym przez rodzica na bębenku. 

Na przerwę w grze  tworzy  rzeźbę, przybierając dowolne pozy. Rodzic 

naśladuje robienie zdjęć lub robi dziecku zdjęcia. 

 

3.Karta pracy, nr 56 – 58. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=58 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

Dziecko: 

 opowiada historyjkę,  

 nadaje tytuły poszczególnym obrazkom, a następnie całej historyjce, 

 wypowiada się na temat zachowania Olka, 

 kończy rysować koła rowerowe według wzoru, 

 uzupełnia kostki domina odpowiednimi rysunkami,  

 kończy rysować wózki według wzoru, a potem je koloruje, 

 ogląda obrazek, 

 opowiada o tym, co robi Olek, 

 odszukuje na obrazku dzieci, 

 wymienia miejsca, w których były schowane dzieci,  

 określa, gdzie względem krzesła jest piłka, a gdzie – skakanka, 

 koloruje piłkę. 

 

4.Zabawa pobudzająco-hamująca Różne dzieci. 

Obrazki przedstawiające dzieci o różnym kolorze skóry: Europejczyka, 

Chińczyka, Indianina, Afrykanina, Innuita,  nagranie piosenki „Jesteśmy 

dziećmi.” 

Rodzic ustala sygnały dla odpowiednich obrazków: Europejczyk – dwa 

klaśnięcia, Chińczyk – trzy uderzenia w uda, Afrykanin – jedno tupnięcie, 

Indianin – kląskanie, Innuita – pstrykanie palcami dłoni. W rytmie nagrania 

piosenki  dziecko swobodnie maszeruje w dowolnych kierunkach. Na przerwę  

w nagraniu muzyki rodzic pokazuje wybrany obrazek, a zadaniem dziecka jest 

wykonanie ustalonego sygnału.  

Powodzenia! 
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