
Opracowała: Aneta Hupka Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku 

Scenariusz napisany w ramach konkursu organizowanego przez Zespołu Kształcenia Podstawowego 

i Gimnazjalnego Nr 20 w Gdańsku ze wsparciem Wydawnictwa Literatura 

 

Scenariusz zajęć świetlicowych 

Temat:  „Osoby niepełnosprawne są wśród nas” 

Nauczyciel prowadzący:  

Czas trwania: 60 minut. 

Miejsce: świetlica szkolna. 

Przewidywana liczba dzieci: 25 osób. 

Cele:  

- zapoznanie uczniów z rodzajami niepełnosprawności, 

- kształtowanie wśród uczniów umiejętności rozumienia sytuacji społecznych; 

- budowanie relacji międzyludzkich, poszanowanie drugiego człowieka; 

- inspirowanie wychowanków do wyrażania swoich opinii w twórczości plastycznej; 

- uświadomienie problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne; 

- upowszechnienie wiedzy na temat treści artykułów Konwencji o Prawach Dziecka (art.23). 

Metody: 

- praktycznego działania, 

- słowne - swobodne wypowiedzi dzieci. 

Formy pracy: 

- indywidualna, 

- grupowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

-koperty z hasłem, obrazki ilustrujące różne rodzaje niepełnosprawności, kredki, kartki, 

chustki, płyta CD "Piosenki Disneya". 

 

 



Przebieg zajęć: 

1. Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel pod nieobecność uczniów ukrywa w sali świetlicy 

szkolnej koperty białe z fragmentami hasła dzisiejszych zajęć, które brzmi:  

"Osoby niepełnosprawne są wśród nas". Ukryte zostaną także koperty koloru żółtego, w 

których nauczyciel ukrył ilustracje przedstawiające różne rodzaje niepełnosprawności. 

 

2. Powitanie uczniów - kto ma dzisiaj dobry humor niech pomacha prawą ręką, kto jadł 

dzisiaj śniadanie niech potupie nogami, kto jest gotowy na niespodziankę niech dwa razy 

podskoczy i klaśnie w ręce. 

 

3. Nauczyciel informuje uczniów, że w sali ukrytych jest pięć kopert białego koloru, które 

utworzą hasło dzisiejszych zajęć.  W sali ukryte są także koperty koloru żółtego, w których 

znajdują się ilustracje przedstawiające różne rodzaje niepełnosprawności. Uczniowie szukają 

kopert przy muzyce. 

Nauczyciel informuje uczniów, że jeżeli znaleźli koperty to w ciszy siadają na dywanie i nie 

otwierają kopert. Jeżeli zostały odnalezione wszystkie koperty to nauczyciel siada z uczniami 

na dywanie i razem otwierają koperty zaczynając od tych białego koloru. 

 

3. Uczniowie otwierają białe koperty i układają hasło: "Osoby niepełnosprawne są wśród 

nas". Następnie uczniowie otwierają koperty koloru żółtego i opowiadają o tym co 

przedstawiają ilustracje. Nauczyciel przy ich pomocy nakierowuje uczniów na temat 

rodzajów niepełnosprawności. Wyjaśnia problemy z jakimi borykają się osoby 

niepełnosprawne. 

 

4. Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania opowiadania pt."Kucyk Pony". 

Nauczyciel inicjuje rozmowę z uczniami pytaniem "Czy waszym zdaniem zachowanie mamy 

Amelii było dobre czy złe i dlaczego?" "Jak waszym zdaniem czuła się chora dziewczynka?". 

 

5. Zaproszenie dzieci do zabawy, która ma na celu wczucie się uczniów w rolę osoby 

niepełnosprawnej: 

- osoba głuchoniema - uczniowie dobierają się parami i stają naprzeciwko siebie. Jeden z 

uczniów ruchami warg i gestami próbuje coś powiedzieć, a druga osoba odgadnąć, 

- osoba niewidoma- uczniowie tak jak poprzednio stoją w parach.  Pary odsuwają się od 

siebie. Nauczyciel kolejnej osobie z pary zawiązuje chustką oczy. Następnie osoba, która nie 

ma zawiązanych oczu przywołuje kolegę/koleżankę z pary. Osoba z zawiązanymi oczami 

kieruje się głosem kolegi/koleżanki.  



- osoba ze sparaliżowanymi kończynami górnymi - dzieci otrzymują kartki i za pomocą kredki 

trzymanej w ustach mają za zadanie narysować kółko. 

6. Praca plastyczna – „Ja wśród osób niepełnosprawnych” - rysunek kredką. 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że mają narysować jak widzą siebie wśród osób 

niepełnosprawnych. Narysować swój stosunek do tych osób. 

 

7. Podsumowanie zajęć: Nauczyciel informuje uczniów o istnieniu Konwencji Praw Dziecka i 

zapoznaje ich z artykułem nr 23, którego dotyczyły zajęcia. (art.23).  Wszystkie dzieci mają 

takie samo prawo do zabawy, nauki czy dobrego traktowania, nawet jeśli są chore lub 

niepełnosprawne. 

 

 


