
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM 
PROGRAMU „WZORY I OBRAZKI” M. FROSTIG, D. HORNE

1. Uczeń: Bogumił Z.
2. Data realizacji: 29 marca 2012 roku
3. Czas trwania: 30 min.
4. Prowadzący: Katarzyna Habdas
5. Temat: Koła, kółka i kółeczka – utrwalanie znajomości koła. Ćwiczenia usprawniające

                percepcję wzrokowo - ruchową
6. Cel ogólny: 

Kształtowanie umiejętności różnicowania koła. 
Doskonalenie percepcji wzrokowo - ruchowej.

7. Cele operacyjne:
Dziecko rozpoznaje koła spośród innych figur geometrycznych, nazywa je
Dziecko różnicuje koła w oparciu o pojęcia wielkości duże, małe,
Dziecko potrafi narysować koło po wzorze.

8. Formy pracy: indywidualna
9. Metody pracy: słowna, czynna, oglądowa

          10. Środki dydaktyczne: koła pocięte na części i wzór do nich, różne figury geometryczne, 
                płyta z muzyką, karta pracy z programu „Wzory i obrazki” Frostig. M, Horne D nr 64,
                karton z narysowanym kołem, klej.
          11. Przebieg zajęć: Część wstępna:

I. Powitanie. Zabawa paluszkowa „Tańcowały dwa Michały”
    Kreślenie kół palcem wskazującym i kciukiem do wierszyka 

                                     w powietrzu, na kartce z grysikeim itp.

„Dwa Michały
     Tańcowały dwa Michały

Jeden – duży
Drugi – mały

    Jak ten duży
Zaczął krążyć
To ten mały

        Nie mógł zdążyć.”

 II. Osoba prowadząca zajęcia pokazuje dziecku jakąś figurę geometryczną i poleca
dziecku wskazanie przedmiotu o podobnym kształcie. Jeżeli jest to koło 

to dziecko powinno wskazać np.: tarczę zegara, obręcz. Jeżeli pokaże prostokąt 
to dziecko powinno wskazać np.: ławkę, książkę, okno, drzwi. 



Część właściwa:

I.   Składanie kół z części na wzorze i wg wzoru .
     Zadaniem dziecka jest złożenie koła z części na wzorze lub w oparciu o wzór. Koła pocięte są 
     w różny sposób i składają się z różnej ilości elementów.
II. Wyszukiwanie kół spośród innych figur geometrycznych. Dziecko wyszukuje koła różnej  
      wielkości, koloru spośród innych figur geometrycznych.
III. Segregowanie kół wg. wielkości.
      Koła wyszukane w zadaniu 2 dziecko dzieli wg wielkości (małe, duże), można rózwnież koła
      posegregować wg. koloru. Przeliczanie kół.
IV. Zabawa ruchowa "Tworzenie form"
      Dziecko otrzymuje długi sznur związany tak, by można było z niego utworzyć różne formy.  
      Na zawołanie nauczyciela dziecko tworzy: koło, kwadrat, koło, prostokąt, koło, trójkąt itd. 
V.  Zastosowanie formy origami płaskie z kółek. Dziecko wykonuje barwnego motyla z kółek 
      wg. instrukcji nauczyciela. 
VI. Karta pracy „Wzory i obrazki” zał. nr 1
      Na tej kartce jest wiele małych i dużych kółek. Są tu również inne figury. Weż teraz kredkę 
      i obrysuj wszystkie kółka, które uda Ci się znaleźć.
VII. Zabawa relaksacyjna: „Lubić samego siebie”
      Usiądź lub połóż się wygodnie / ok. 10 sekund /. Zamknij oczy. Poczuj wszystkie części 
      ciała, które stykają się z podłogą. Rozluźnij wszystkie mięśnie. Nie musisz nic robić, podłoga 
      Cię niesie i daje Ci poczucie bezpieczeństwa.  Połóż teraz prawą dłoń nieco poniżej pępka / 
      ok. 15 sekund /. Połóż teraz lewą dłoń na pępku. Prawdopodobnie złościłeś się już kiedyś na 
      siebie i w duchu wymyślałeś sobie: „Nie mogę tego zrobić, nigdy tego nie zrobię". Jeśli 
      nawet tak było, to teraz możesz sobie wszystko wybaczyć – to, że byłeś taki niemiły dla 
      siebie. Powiedz sobie teraz, że się lubisz i kochasz. Zacznij kochać wszystko, co znajduje się 
      pod twoją prawą ręką. Skoncentruj się teraz na tym, żeby przyjaźnie odnosić się do 
      wszystkiego, co znajduje się pod twoją lewą ręką. Połóż teraz prawą rękę pomiędzy pępkiem 
      a sercem, lewą rękę na sercu. Koncentruj przyjazne myśli na tym, co leży pod lewą ręką. 
      Teraz dotknij innych miejsc na ciele i  wypełnij je  uczuciem miłości. Zapamiętaj, jak to miło
      kochać samego siebie. Policzę teraz od 10 do 1. Kiedy dojdę do 1, otworzysz oczy i będziesz 
      odświeżony i pełny sił. 

Zakończenie:

VIII. Podsumowanie zajęcia, pochwalenie dziecka (również dziecko podsumowuje zajęcia  
        wskazując odpowiedni obrazek przedstawiający duszka -  nastrój dziecka) zał. nr 2
         Wybór przez dziecko ulubionej aktywności w formie nagrody za dobrze wykonana pracę.



LP. RODZAJE
ĆWICZEŃ

CELE ĆWICZEŃ PRZEBIEG POMOCE

1. Powitanie. Zabawa 
paluszkowa 
„Tańcowały dwa 
Michały"

Kształtowanie 
sprawności 
manualnej, małej 
motoryki

Kreślenie kół palcem 
wskazującym i kciukiem do
wierszyka  w powietrzu, na 
kartce z grysikeim itp.

Płyta z muzyką, 
kartka papieru, 
grysik

2. Wprowadzenie. 
Rozpoznawanie 
figur 
geometrycznych

Ćwiczenie 
spostrzegania i 
rozpozanwania 
kształtu

Osoba prowadząca zajęcia
pokazuje dziecku jakąś
figurę geometryczną i

poleca dziecku wskazanie
przedmiotu o podobnym

kształcie. Jeżeli jest to koło
to dziecko powinno

wskazać np.: tarczę zegara,
obręcz. Jeżeli pokaże

prostokąt 
to dziecko powinno
wskazać np.: ławkę,

książkę, okno, drzwi. 

Figury 
geometryczne

3. Składanie kół z 
części na wzorze i 
wg wzoru .

   

Rozwijanie zdolności 
logicznego myślenia, 
koordynacja ręka - 
oko, koncentracji

  Zadaniem dziecka jest 
złożenie koła z części na 
wzorze lub w oparciu o 
wzór. Koła pocięte są 
     w różny sposób i 
składają się z różnej ilości 
elementów.

Kartki ze wzorem 
koła dużego i 
małego,
Pocięte elementy
kół 

4. Wyszukiwanie kół 
spośród innych 
figur 
geometrycznych. 

Ćwiczenie 
spostrzegania  oraz 
stałości kształtu, 
rozpozanwanie i 
nazywanie kolorów

Dziecko wyszukuje koła 
różnej wielkości, koloru 
spośród innych figur 
geometrycznych.

Kolorowe figury 
geometryczne 
duże i małe

5. Segregowanie kół 
wg. wielkości.
      

Rozwijanie 
umiejętności 
grupowania 
przedmiotów, 
spostrzegania oraz 
stałości przedmiotu, 
przeliczanie 
przedmiotów

Koła wyszukane w zadaniu 
2 dziecko dzieli wg 
wielkości (małe, duże), 
można rózwnież koła
posegregować wg. koloru. 
Przeliczanie kół.

Kolorowe figury 
geometryczne 
duże i małe



6. Zabawa ruchowa 
"Tworzenie form"

    

Rozwijanie 
koordynacji 
wzokowo - ruchowej,
prawidłowe 
reagowanie na sygnał

Dziecko otrzymuje długi 
sznur związany tak, by 
można było z niego 
utworzyć różne formy.  
Na zawołanie nauczyciela 
dziecko   tworzy: koło, 
kwadrat, koło, prostokąt, 
koło, trójkąt itd. 

Sznurek

7. Wykonanie motyla 
z kółek. 
Zastosowanie formy
origami płaskie z 
kółek.

Rozwijanie 
logicznego myślenia, 
dokładności, 
motoryki małej, 
wyobraźnię 
geometryczną, 
twórcze myślenie

Dziecko wykonuje 
barwnego motyla z kółek 
wg. instrukcji nauczyciela. 

Kolorowe kółka, 
klej

8. Karta pracy „Wzory
i obrazki” zał. nr 1

      

Rozwijanie percepcji 
wzrokowo - 
ruchowej, 
dokładność, 
spostrzegawczość

Na tej kartce jest wiele 
małych i dużych kółek. Są 
tu również inne figury. 
Weż teraz kredkę  i obrysuj
wszystkie kółka, które uda 
Ci się znaleźć.

Karta pracy nr 64 
Marianna Frostig 
"Wzory i obrazki"

9. Zabawa 
relaksacyjna: 
„Lubić samego 
siebie”
      

Rozwijanie 
pozytywnych 
przeżyć jako 
wartości, 
koncentrację, 
koordynację 
wzrokowo - ruchową

 Usiądź lub połóż się 
wygodnie / ok. 10 sekund /.
Zamknij oczy. Poczuj 
wszystkie części ciała, które
stykają się z podłogą. 
Rozluźnij wszystkie 
mięśnie. Nie musisz nic 
robić, podłoga Cię niesie i 
daje Ci poczucie 
bezpieczeństwa.  Połóż 
teraz prawą dłoń nieco 
poniżej pępka /  ok. 15 
sekund /. Połóż teraz lewą 
dłoń na pępku. 
Prawdopodobnie złościłeś 
się już kiedyś na siebie i w 
duchu wymyślałeś sobie: 
„Nie mogę tego zrobić, 
nigdy tego nie zrobię". Jeśli 
nawet tak było, to teraz 
możesz sobie wszystko 
wybaczyć – to, że byłeś taki
niemiły dla siebie. Powiedz 

Tekst opowiadania



sobie teraz, że się lubisz i 
kochasz. Zacznij kochać 
wszystko, co znajduje się 
pod twoją prawą ręką. 
Skoncentruj się teraz na 
tym, żeby przyjaźnie 
odnosić się do wszystkiego, 
co znajduje się pod twoją 
lewą ręką. Połóż teraz 
prawą rękę pomiędzy 
pępkiem a sercem, lewą 
rękę na sercu. Koncentruj 
przyjazne myśli na tym, co 
leży pod lewą ręką.  Teraz 
dotknij innych miejsc na 
ciele i  wypełnij je  
uczuciem miłości. 
Zapamiętaj, jak to miło  
kochać samego siebie. 
Policzę teraz od 10 do 1. 
Kiedy dojdę do 1, 
otworzysz oczy i będziesz 
odświeżony i pełny sił. 

10. Podsumowanie 
zajęcia, 
pochwalenie 
dziecka.

Dziecko podsumowuje 
zajęcia  wskazując 
odpowiedni obrazek 
przedstawiający duszka -  
nastrój dziecka) zał. nr 2
 Wybór przez dziecko 
ulubionej aktywności w 
formie nagrody za dobrze 
wykonana pracę.

Obrazki duszka

                                                                                                             Opracowała:
            Katarzyna Habdas


