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„PRZYJRZYJ SIĘ” 
 

„TAKE A CLOSER LOOK” 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, PL 

  
  
Streszczenie 
Zajęcia związane są ze zmysłem wzroku. Ich celem jest rozwijanie spostrzegawczości oraz 
uświadomienie dzieciom, jak utrata wzroku wpływa na nasze codzienne życie i poznanie 
świata.  
 
Słowa kluczowe:  Wzrok. Oko. Rozwój. Dziecko. Obserwacja. Eksperyment. 
 
Abstract 
Classes are about a sense of sight. Their goal is to develop perceptivity and to show how 
losing sight changes our life and the way we know the world. 
 
 
Key words: Vision. Eye. Development. Child. Observation. Experiment. 
 
Wiek dziecka:  9 lat 
 
Cele poznawcze: 
Uczeń: 
I. POZIOM WIADOMOŚCI  

 rozumie, jak ważnym zmysłem jest wzrok i w jaki sposób odbieramy bodźce 
zewnętrzne za pomocą tego zmysłu. 

 
II. POZIOM UMIEJĘTNOŚCI  

 potrafi uczestniczyć w grach i zabawach rozwijających jego percepcję wzrokową, 
 wyszukiwać potrzebne przedmioty do zadań, 
 efektywnie współdziałać w grupie, 
 starannie i dokładnie wykonywać powierzone mu zadania, 
 logicznie myśleć przy rozwiązywaniu powierzonych mu zadań. 

 
Metody 
Metody asymilacji wiedzy: pogadanka. 
Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: gry dydaktyczne.  
Metody waloryzacyjne: ekspresyjne. 
Metody praktyczne: metody ćwiczebne. 
 
Środki dydaktyczne:  płyta CD – filmik „Przyjrzyj się”, plansze z przedmiotami, lina, 
okulary, pluszak, kwiaty, teczka.  
 
Przebieg zajęć: 
Główną postacią zajęć − filmu − jest mim, dzięki któremu uczniowie poznają działanie 
wzroku i uświadamiają sobie, jak ważny jest wzrok. W pierwszym doświadczeniu zadaniem 
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uczestników jest przejście po linie − oczy mają otwarte. Następnie muszą przejść po linie  
z zamkniętym jednym okiem, co pokazuje, że zadanie jest trudniejsze. Na końcu każdy  
z uczestników musi wykonać to samo ćwiczenie z zasłoniętymi oczami, co uświadamia im, że 
bez zmysłu wzroku jest to niemożliwe do wykonania.  
W drugim zadaniu mim na tablicach pokazuje różne przedmioty np. drzewo, drzwi. Zadaniem 
uczestników jest znalezienie i wskazanie tych przedmiotów. W kolejnym doświadczeniu 
zobrazowano, jak spostrzega świat osoba z wadą wzroku. Następne zadanie polega na tym, że 
osoba przygląda się przedmiotom ułożonym według danej kolejności. Mim prosi  
o zasłonięcie oczu i zamienienie miejsc niektórych przedmiotów. Po odsłonięciu oczu osoba 
musi podać, które przedmioty zostały zamienione − zmieniły miejsce. Ostatnie zadanie 
rozwija nie tylko percepcję wzrokową ale również logiczne myślenie. 
 
Podsumowanie: 
Zajęcia obrazują, jak ważny jest wzrok. Pozwalają zrozumieć wagę tego zmysłu oraz 
zapewniają zabawę podczas nauki. Skupiaja się także na ciekawych środkach dydaktycznych. 
W praktyce są one niezastąpione, gdyż pozwalają "dotknąć" naszego wzroku. Na uwagę 
zasługuje film, który, naszym zdaniem, bawi, uczy oraz motywuje do samodzielnych, 
doświadczeń, eksperymentów. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


