
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 
 
 

Uczestnicy: uczniowie klasy II-III Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym oraz znacznym i autyzmem 
Prowadzący: mgr Justyna Trochimczuk 
Data: 24.09.2018 r. 
Rodzaj  zajęć:  Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Ośrodek tygodniowy: Jesień przynosi jabłka, gruszki i śliwki. 
Temat zajęć: Jabłka 
 

Scenariusz opracowany w oparciu o treści nauczania podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w szkołach podstawowych:  
II. Ja i otoczenie. 
3. Ja – w rozmowie 
3) wdrażanie do komunikowania się z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych 
metod komunikacji 
6) Ja i przyroda 
1) rozpoznawanie pór roku i zjawisk im towarzyszących 
2) poznawanie świata roślin ich znaczenia, prowadzenie upraw i prac ogrodniczych 
11) Ja w świecie technologii informacyjnej 
1) uczenie się i doskonalenie obsługiwania komputera- korzystnie ze standardowych i 
specjalistycznych urządzeń peryferyjnych i programów 
2) uczenie się rysowania i malowania na ekranie z wykorzystaniem podstawowych funkcji 
przybornika edytora graficznego  
4) uczenie się obsługiwania prostych gier edukacyjnych  
III. To co mi pomaga. 
2. Działania nauczycieli i specjalistów, wspierające ucznia w zakresie: 
1) rozwijania komunikacji; 
6) rozwijania samodzielności; 
8) rozbudzania i podtrzymywania motywacji do różnych działań; 
9)rozwijania i podtrzymywania zainteresowań. 
11) rozwijanie i doskonalenie technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia) 

 

Cele ogólne:   Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości 
przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, wykorzystanie w nauce  
technologii informacyjno-komunikacyjnej 

 

 
Cele operacyjne: 
- poznaje polisensorycznie owoc jabłka 
- prawidłowo wybiera obrazek PCS jabłka spośród obrazków PCS innych owoców 
- rozpoznaje i wskazuje owoc jabłka na ilustracjach; 
- określa kolor oraz kształt owocu poprzez wskazanie odpowiedniego obrazka PCS; 
- doskonali umiejętność koncentracji uwagi podczas pracy z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej  
- doskonali umiejętności komunikowania się alternatywnego  



- potrafi korzystać z programu graficznego na tablicy multimedialnej, kreśli koło, dobiera 
barwy wg instrukcji nauczyciela,  kreśli po śladzie oraz odwzorowuje wzory graficzne 
prezentowane przez nauczyciela 
- rozwija motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową oraz naśladownictwo 
- obsługuje prostą grę edukacyjną 
- czeka na swoją kolej podczas gry edukacyjnej, 
- komunikuje poprzez  gest lub obrazek PCS „jeszcze” chęć dalszej gry 
- osiąga sukces 
 

Metody  
 

- Metody oparte na obserwacji: pokaz 
- Metody stymulacji polisensorycznej 
- Technologia informacyjno-komunikacyjna 
- Praktycznego działania  
- Metoda Felice Affolter 
- Metoda komunikacji alternatywnej  
- Pozytywnych wzmocnień 
 
 
Formy pracy:  
 
-grupowa,  
-indywidualna 
 
Środki dydaktyczne:  
- tablica z planem dnia, listą obecności, pogodą, porą roku, miesiącem, dniem tygodnia, 
obrazki PCS 
- owoce jabłka 
- ilustracje przedstawiające owoce 
- pomoce do komunikacji:  osobiste książki uczniów, tablica wyboru,  
- Tablica multimedialna( aktywna tablica) 
- karty pracy, podręcznik „Ja i mój świat” 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

Zajęcia wstępne 

 

1. Nauczyciel wita uczniów poprzez sygnał umowny oznaczający początek zajęć – 
komunikat werbalny poparty obrazkiem PCS „powitanie”. Powitanie uczniów 
piosenką  „Wszyscy są witam Was…”, uczniowie naśladują gesty wykonywane przez 
nauczyciela, wskazują na siebie oraz wskazują na kolegów, klaszczą.  Nauczyciel wita 
się z uczniami poprzez podanie ręki, uczniowie kolejno podają sobie ręce na 
powitanie. 

2. Zaznaczenie obecności na liście za pomocą uśmiechniętej buźki 



3.  Ćwiczenia kalendarzowe – wspólne ustalenie nazwy aktualnego dnia tygodnia, 
miesiąca oraz pory roku oraz umieszczenie etykiet na tablicy. 

4. Wspólne określenie aktualnego stanu pogody. 
5. Wspólne układanie planu dnia przez uczniów z pomocą nauczyciela.  

 
Zajęcia właściwe 
 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, nauczyciel wnosi kosz pełen jabłek, prezentacja 
naturalnych okazów jabłek, umożliwienie uczniom polisensorycznego poznania 
owoców. Wprowadzenie symbolu PCS „jabłko”.  

2. Wprowadzenie pojęcia „okrągłe”, nauczyciel określa cechy jabłka: okrągłe, czerwone. 
Nauczyciel zachęca uczniów do wspólnego przeliczania jabłek poprzez gest 
wskazywania.  

3. Prezentacja ilustracji owoców jabłek znajdujących się w podręczniku, wskazywanie 
owocu jabłka spośród innych prezentowanych na obrazkach owoców. 

4. Uzupełnianie kart pracy dotyczących tematu  zajęć, wklejanie do zeszytu obrazka 
jabłka oraz etykiety wyrazu „jabłko” 

5. Włączenie tablicy multimedialnej oraz otworzenie programu graficznego, nauczyciel 
wybiera kolor czerwony z palety barw i zaczyna rysować kolo, uczniowie kolejno 
podchodzą do tablicy i w oparciu o instrukcję wybierają odpowiedni kolor z palety 
barw i kreślą koło na ekranie. Każdy czeka na swoją kolej i obserwuje wykonywanie 
ćwiczenia przez kolegów. 

6. Nauczyciel otwiera link z grą edukacyjną: 
https://www.happyclicks.net/move-swipe-games/toddlers_games_apples.php   
Następuje prezentacja zasad gry. Uczniowie naśladują ruchy nauczyciela na ekranie. 
Następuje zamiana gracza. Po skończonej kolejce uczeń, który chce ponownie zagrać 
wskazuje gest „jeszcze”. Na zakończenie gry nauczyciel prezentuje symbol „koniec”.  
7. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach,   nagrodzenie uczniów 

owocami jabłek, wspólny poczęstunek. 
 
 
 

Opracowanie: mgr Justyna Trochimczuk 

https://www.happyclicks.net/move-swipe-games/toddlers_games_apples.php

