SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY
TRZECIEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM
W RAMACH ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ
Temat zajęć: Trenujemy koncentrację uwagi i pamięci.
Data: 21.05.2020 r.
Prowadząca: Marta Lubaś
Czas trwania zajęć: 60 minut
Uczestnicy: uczeń klasy III
Cele zajęć:








aktywizacja mózgu poprzez ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację
uwagi
doskonalenie pamięci krótkotrwałej
doskonalenie procesów uwagi i koncentracji
rozwijanie percepcji wzrokowej
rozwijanie spostrzegawczości,
wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
ćwiczenia relaksacyjne

Metody: słowna, praktycznego działania
Środki dydaktyczne:
komputer z dostępem do Internetu, telefon,
platforma http://matzoo.pl http://pisupisu.pl https://www.youtube.com
Przebieg zajęć:
Ćwiczenie 1
Zagrajmy w memory
Gra memory – dedykowana jest

dzieciom i młodzieży, wrato zagrać także z

rodzicem czy babcią w domu. Gra bazuje na prostych zasadach i jest dostępna dla
każdego – można nabyć ją w tradycyjnej formie gry stołowej lub wybrać nowoczesne
aplikacje na telefon lub komputer. Memory polega na odnajdywaniu par takich
samych obrazków lub ilustracji, a sama gra może mieć różne poziomy trudności.
Poniżej link do gry on-line
http://matzoo.pl/klasa2/matmemorki-20-elementow_45_392
http://pisupisu.pl/klasa3/odkrywanka-8-ortopar

Ćwiczenie 2
Pamięciowe uczenie się- powtarzanie sekwencji słów, wierszy, piosenek lub
rymowanek może stanowić świetny trening dla mózgu. Co ciekawe, taka forma
ćwiczeń może być stosowana jako ćwiczenie pamięci krótkotrwałej – wtedy
odtwarzanie odbywa się natychmiast po przeczytaniu tekstu lub długotrwałej – gdy
próbujemy odtworzyć piosenkę lub wiersz po kilku dniach;
Spróbuj nauczyć się nowego wierszyka. Nie musi być długi. Wystarczy 8-9 wersów.
Powtarzaj je co kilka dni.
Ćwiczenie 3
Puzzle – to wspaniała rozrywka i ćwiczenie, wymagające niejednokrotnie
długotrwałego skupienia uwagi na małych elementach obrazka;
Możesz zagrać w puzzle on-line
http://matzoo.pl/lamiglowki/dodawanie-w-zakresie-30-puzzle-24_67_478
Ćwiczenie 4
Kolejne ćwiczenie wymaga koncentracji skupienia uwagi. Skopiuj i kontynuuj wzór:
http://matzoo.pl/klasa2/skopiuj-i-kontynuuj-wzor_45_352
Ćwiczenie 5
Na koniec jeszcze kilka ćwiczeń na koncentrację uwagi:
http://pisupisu.pl/3/trening-umyslu/brakujacy-fragment-2
http://pisupisu.pl/3/trening-umyslu/znajdz-roznice-hubus

Podsumowanie
Wykonując ćwiczenia uwagi i koncentracji, warto pamiętać o systematyczności w ich
realizowaniu oraz o przerwach, które są konieczne dla skutecznej pracy mózgu.
Potrzebuje on bowiem odpowiedniej ilości tlenu oraz odpoczynku, dlatego tak ważna
jest umiejętność zrelaksowania się i spokojnego oddychania. W takich chwilach
mózg nabiera energii na dalszą pracę, utrwala przyjęte informacje i regeneruje się.
Poniżej ćwiczenie relaksacyjne:
https://www.youtube.com/watch?v=tkKIqcZ48dk
Zakończenie zajęć.

