Konspekt zajęć – rewalidacja
Prowadzący - Anna Kostrubała
Grupa: 1 osoba
Czas zajęć: 60 minut
Klasa: 1 b

Data: 25.05.2021r.

Numer kolejny lekcji: 26

Temat: Utrwalenie obrazu graficznego wyrazów z ,,ó” niewymiennym
(wiewiórka, żółw, wróbel, królik )
Powiązanie z wcześniejszą
wiedzą lub innym
treści powiązane z realizowanymi na zajęciach lekcyjnych

przedmiotem:

Cele lekcji (nauczyciela):
Cele ogólne:



stymulowanie funkcji poznawczych
rozwijanie możliwości motorycznych ucznia

Cele rewalidacyjne szczegółowe:
 Utrwalenie pisowni nazw zwierząt z ,,ó” niewymiennym
 Usprawnianie motoryki dużej i małej
 Usprawnianie analizatora wzrokowego, słuchowego oraz koordynacji
wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 Ćwiczenie koncentracji uwagi
 Rozwijanie emocjonalno-społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka
 Nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta-dziecko
Cele sformułowane w języku ucznia:





Ułożysz obrazek pocięty na części w całość
Podzielisz nazwy wyrazów na sylaby i głoski
Ułożysz modele wyrazów
Nawleczesz koraliki na sznurek

 Odczytasz napisy na kartach
 Napiszesz poprawnie, kształtnie, w odpowiedniej liniaturze wyrazy:
wiewiórka, żółw, wróbel, królik
 Zamalujesz w rytmie muzyki rysunki zwierząt








„Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:
Czy,
Prawidłowo trzymasz narzędzie pisarskie
Prawidłowo układasz w całość obrazek pocięty na części
Przestrzegasz wyznaczonych linii podczas zapisywania wyrazów
Malujesz po śladzie, zgodnie z rytmem
Nawlekasz koraliki na sznurek
Piszesz bez błędów ortograficznych

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:





Elementy kinezjologii edukacyjnej
Elementy Metody Dobrego Startu
Praktycznego działania
Techniki zapamiętywania i koncentracji

Przebieg lekcji.
1. Powitanie
2. Podanie celów lekcji, zapoznanie z przebiegiem zajęć.
3. Gimnastyka rąk.
Cel ćwiczenia:
 rozluźnianie napięcia mięśniowego
 budowanie przyjaznego kontaktu w relacji terapeuta-dziecko
 ćwiczenie wspomagające koncentrację uwagi.
https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4

4. Układanie obrazka pociętego na części w całość.
Cel ćwiczenia:
 ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – ruchowej
 usprawnianie pamięci wzrokowej i orientacji przestrzennej
 ćwiczenie wspomagające koncentrację uwagi
5. Podpisywanie ułożonych obrazków- układanie podpisów z podanych
sylab.
Cel ćwiczenia
 kształcenie logicznego myślenia- dobieranie określeń słownych do
obrazków
 ćwiczenia w dobieraniu sylab wchodzących w skład nazwy
zwierzątka znajdującego się na ułożonym obrazku
 doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
6. Ćwiczenia w układaniu wzoru graficznego do opracowywanych wyrazów.
Cel ćwiczenia:
 kształcenie logicznego myślenia- budowanie modeli budowy
dźwiękowej wyrazów
 doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej
https://view.genial.ly/5e9dcdc7bc1ba60db2f50a5c/presentationmodele-wyrazow

7. Ćwiczenia w układaniu opracowywanych wyrazów z ruchomego alfabetu:
Cel ćwiczenia:
 ćwiczenie pamięci
 usprawnienie małych i dużych ruchów ręki
 sprawdzenie stopnia opanowania poprawnej pisowni wybranych
wyrazów z ,,ó” niewymiennym
https://view.genial.ly/5fba8904749f7b0d221a2ff3?fbclid=IwAR0TUPqWr
a4hhpfj0EcKwiRLKXxs5fSgXoJfZIwafBiPQOEFL-bB5CeD0RA

8. Ćwiczenia plastyczne i rytmiczne – zamalowywanie dużym pędzlem na
dużym arkuszu papieru rysunków zwierząt w rytmie słuchanej muzyki.
Cel ćwiczenia:
 doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 zmniejszenie napięcia mięśniowego
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo
Radosne melodie dla dzieci do rytmicznego rysowania

9. Nawlekanie koralików z literami tworzącymi opracowywane wyrazy z ,,ó”
na sznureczek.
Cel ćwiczenia:
 doskonalenie sprawności manualnej
 doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
10. Ćwiczenia w głośnym czytaniu napisów pod obrazkami na kartach.
Cel ćwiczenia:
 usprawnianie pamięci słuchowej i wzrokowej
 doskonalenie umiejętności czytania
11. Gra w karty ( zestaw kart z obrazkami ilustrującymi wyrazy z ,,ó”
niewymiennym)
Cel ćwiczenia:
 usprawnianie pamięci słuchowej i wzrokowej
 utrwalenie obrazu graficznego wyrazów
 poszerzenie zasobu wyrazów z ,,ó” niewymiennym
 utrwalenie poprawnego zapisu wyrazów z ,,ó” niewymiennym
 dbałość o poprawność wypowiedzi ustnej pod względem składniowym
Opis gry:
Uczeń rozdaje po pięć kart, resztę kładzie na środku. Przed rozpoczęciem
gry każdy uczestnik gry sprawdza czy w swoim zestawie kart nie ma pary,
jeśli tak odkłada ją wypowiadając głośno nazwę obrazka, który się na nim
znajduje (wyraz z ,,ó” niewymiennym). Osoba, która rozdawała karty
rozpoczyna grę pytając dowolnego uczestnika o kartę, którą sam posiada,
jeżeli dana osoba ma kartę oddaje ją pytającemu, a ten odkłada parę
mówiąc głośno co się na niej znajduje. Jeżeli nie dostał karty, bo nie zgadł
bierze jedną ze środka. W ten sam sposób pyta następna osoba i
następna. Wygrywa ten kto najszybciej pozbędzie się kart.
12. Ćwiczenia w pisaniu (ewaluacja zajęć) - uczeń wypisuje wyrazy, które

zapamiętał z zajęć. Po napisaniu odczytuje je, sprawdza ze wzornikiem,
następnie nauczyciel sprawdza poprawność ich zapisania.
Cel ćwiczenia:
 ćwiczenie pamięci
 usprawnienie drobnych ruchów ręki
 sprawdzenie stopnia opanowania poprawnej pisowni wybranych
wyrazów z ,,ó” niewymiennym.
13. Praca domowa- uczeń otrzymuje w nagrodę balonik, który wyglądem
przypomina ,,ó”. Zadaniem ucznia jest nadmuchanie go, napisanie na nim
mazakiem wyrazów, które zapamiętał z lekcji.
Cel ćwiczenia:
 utrwalenie pisowni wybranych wyrazów z ,,ó” niewymiennym
 ćwiczenia oddechowe
 doskonalenie sprawności grafomotorycznej
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: uczeń ma możliwość samodzielnego
sprawdzenia poprawności wykonanego zadania ze wzornikiem, poza tym
nauczyciel na biżąco udziela uczniowi informacji o poprawności wykonanego
zadania w formie ustnej.
Po wykonaniu każdego zadania uczeń na planie zajęć (karcie ewaluacji)
dokonuje samooceny, przyklejając buźki z komentarzem ( wspaniale, bardzo
dobrze, dobrze itd.) Na koniec uczeń dokonuje samooceny pracy i jej efektów
podczas całych zajęć.
Kluczowe pytania do uczniów:
1.Dlaczego ważna jest umiejętność poprawnego pisania
ortograficznym?

pod względem

2. Czy ważne jest kształtne pisanie?
Kompetencje Kluczowe: I, IV, V, VI
 Materiały i pomoce dydaktyczne:
 obrazki zwierząt pocięte na części, kartki do naklejenia obrazków
 nożyczki

















szary arkusz papieru
farby
pędzle
kartoniki z podpisanymi lustracjami zwierząt
puzzle – wyrazy podzielone na sylaby
klocki z literami + sznurek do ich nanizania
karta pracy
zestaw kart do gry z ,,ó”
naklejki - motywki
balon
plan pracy ucznia (karta ewaluacji dla ucznia)
laptop
tablica interaktywna
projektor
strony internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4
https://view.genial.ly/5e9dcdc7bc1ba60db2f50a5c/presentation-modelewyrazow
https://view.genial.ly/5fba8904749f7b0d221a2ff3?fbclid=IwAR0TUPqWra4hhpf
j0EcKwiRLKXxs5fSgXoJfZIwafBiPQOEFL-bB5CeD0RA
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo

Uwagi nauczyciela po zajęciach:

