
Środa 03.06.2020 

Temat: W krainie osób niepełnosprawnych. 

1. Ćwiczenia poranne- Gimnastyka w domu i przedszkolu 

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw 

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

Karta pracy część 5  

• 5 lat str. 56 

• 6 lat str. 62 

2.Wprowadzenie do tematu. 

• Zabawa „Przewodnik”.  

Dzieci dobierają się parami (można skorzystać z pomocy rodzeństwa lub 

Rodzica). Jedno dziecko zamyka oczy – jest niewidome. Drugie dziecko 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 

innym dzieckiem. Dzieci maszerują parami po sali. Na sygnał następuje zmiana 

ról. 

• Kto stoi przed tobą? – rozpoznawanie innych osób za pomocą dotyku.  

Zadaniem dziecka z zamkniętymi oczami jest odgadnięcie za pomocą dotyku, 

kto przed nim stoi.  
 

• Dzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych zabaw.  
Rozmowa na temat trudności, jakie napotyka-ją osoby niewidome. Rodzic  pyta: 
Jak się czułyście w roli osoby niewidomej? Jak się czułyście 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.  

Dzieci siedzą na dywanie, Rodzic prosi, aby dzieci odwróciły się do niej tyłem i 
zakryły uszy. Mówi, że będą mogły odsłonić je wtedy, gdy poczują na głowie 
dotyk jej ręki. Wypowiada cicho dowolne polecenie, np. Podejdźcie do okna. 
Następnie kolejno dotyka głów dzieci, które odwracają się przodem do środka 
koła i układają ręce na kolanach. Pyta, dlaczego nie wykonały jej 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.  
Rodzic układa na środku  żółte koło. Pyta: Co znaczy słowo: niepełnosprawność? 
Zapisuje odpowiedzi dzieci na żółtych prostokątach (promykach), które dzieci 



dokładają 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.  
 

3. Karta pracy część 5  

• 5 lat str. 57, 58 

• 6 lat str. 63, 64, 65 

 
4. Zabawa ruchowa Figury-link do zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=jPIE9RWLHQo 
 
 
 
 
 


