
KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 

1. Cel główny: 

 usprawnianie funkcji mózgu: pamięci, koncentracji, 

spostrzegawczości. 

2. Cele szczegółowe: 

 rozwijanie spostrzegawczości, 

 wydłużanie czasu koncentracji uwagi, 

 doskonalenie percepcji wzrokowej oraz wzrokowo-słuchowej, 

 ćwiczenie logicznego myślenia, 

 rozwijanie wyobraźni, 

 wzbogacanie słownictwa czynnego, 

 wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

3. Metody pracy: 

 słowne 

 praktyczne: ćwiczebne 

4. Formy pracy:  

 indywidualna 

5. Środki dydaktyczne: 

 materiał językowy (wyrażenia, zdania) 

 ilustracje obrazkowe 

 

6. Przebieg zajęć: 

 

 Rozwijanie koncentracji uwagi i bezpośredniej pamięci 

słuchowej „Zabawą w papugę”, polegającą na budowaniu zdań. 

Rodzic bądź osoba dorosła powtarza zdanie, a następnie stara 

się wspólnie z dzieckiem je rozbudować, np. 

 

R (rodzic): Jestem chłopcem. 

Dz (dziecko): Jestem chłopcem, mam na imię Daniel. 

R (rodzic): Jestem chłopcem, mam na imię Daniel, lubię cukierki 

czekoladowe. 

Dz (dziecko): Jestem chłopcem, mam na imię Daniel, lubię 

cukierki czekoladowe z nadzieniem karmelowym. 

 

 Zabawa „Lampa, nos, podłoga”. Rodzic/osoba dorosła podaje 

konkretne słowo i wskazuje je palcem, a dziecko naśladuje. 



Następnie rodzic mówi daną rzecz i wskazuje ręką na inny 

przedmiot. Zadaniem dziecka jest zorientowanie się, która rzecz 

została błędnie wskazana przez osobę dorosłą. 

 

 Rysowanie na plecach uczennicy liter i liczb, które próbuje 

odgadnąć. 

 

 Gra słowna „Podaj przeciwieństwo”. Rodzic/osoba dorosła 

wymienia jedno słowo, a dziecko stara się jak najszybciej podać 

jego przeciwieństwo, np.,    zima – lato, góra – dół, ciepło – zimno, 

wysoki – niski, głośny – cichy,   wyraźny – rozmazany, gorzki – 

słodki itp.  

 

 Gra „Na co patrzę?”. Rodzic/osoba dorosła opisuje jeden 

przedmiot, który znajduje się w pomieszczeniu (w kuchni, salonie 

lub pokoju), a dziecko rozglądając się zgaduje jaki to przedmiot. 

 

 Dziecko rysuje w powietrzu prawą, a następnie lewą ręką 

przedmioty, np. gwiazdkę, krzesło, samolot. 

 

 Zabawa „Zapamiętaj według kolejności”. Rodzic/osoba dorosła 

wymienia wyrazy, a dziecko stara się powiedzieć je w takiej 

samej kolejności, np. lampa, nos, podłoga, krzesło….itd. 

 

 Nazywanie na sobie części ciała. Na podstawie usłyszanej 

instrukcji słownej zadaniem dziecka jest prawidłowo wskazać na 

sobie daną część ciała. Rodzic/osoba dorosła dla zmylenia co jakiś 

czas wskazuje inną część ciała niż wymienił. 

 

 Rodzic/osoba dorosła pokazuje dziecku dowolną ilustrację z 

książki i prosi, aby przez 30 sekund uważnie się jej przyglądało. 

Następnie zabiera rysunek i prosi dziecko, aby opowiedziało jak 

najwięcej szczegółów, które zapamiętało. 

 

 Rodzic/osoba dorosła wystukuje dziecku na przedmiotach 

kuchennych (garnek, patelnia, łyżka itp.) pewien rytm, a 

następnie prosi, aby dziecko powtórzyło.  

 



 Rodzic/osoba dorosła prezentuje dziecku kwadrat składający się 

z 9 pól, na środku znajduje się mucha. Rodzic/ osoba dorosła 

mówi trasę muchy, a dziecko śledzi palcem jej ruch w polach 

kwadratu. Gdy mucha wyjdzie poza kwadrat dziecko krzyczy: 

WYSZŁA! 

 

   

 

 

 

   

 

 

 


