
scenariusz

AKTYWIZACJA

PLAN ZAJĘĆ

ĆWICZENIE CZAS TRWANIA

1. Rozgrzewka 

Najprostsze ćwiczenia na orientację w przestrzeni, w schemacie  
własnego ciała: 5 min
 » Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia, miesiąc, rok?
 » Gdzie jesteśmy?
 » Jak się Pan nazywa, co się stało, że leży Pan/Pani w szpitalu/w domu? 

„Lustro” 2 min
„Porównywanie długości” 2 min

2. Ćwiczenia „główne” 
a. „Przysłowia” 5 min
b. „Obraz wart 1000 słów” 5 min
c. „Zabawy z alfabetem” np. 10 słów na literę „K” 5 min

3. Relaks
„Jaka to melodia” (w prostszym wariancie senior dokańcza/nuci  
rozpoczętą przez prowadzącego melodię)  10 min

stopień trudności łatwy

dla grupy dla 1 osoby

czas trwania około 35 minut

komentarz

Scenariusz został przygotowany z myślą o seniorze ze 
znaczącymi deficytami poznawczymi (także leżącym), 
dlatego istotne jest, by czasy wykonywanych ćwiczeń 
były krótkie. 
Ćwiczenia mogą być z powodzeniem prowadzone przez 
członka rodziny/opiekuna. 



scenariusz

MOJA RODZINA

CO MUSZISZ PRZYGOTOWAĆ? 

Drzewo genealogiczne i kartę pracy do niego; Warto poprosić seniora o przyniesienie  
zdjęć z rodzinnego albumu 

ĆWICZENIE CZAS TRWANIA

1. Rozgrzewka
„Złam szyfr” – zaszyfrowane hasło „DRZEWO GENEALOGICZNE” 15 min

2. Ćwiczenia „główne”
a) „Relacje rodzinne” + karta pracy 15 min
b)  „Sto pytań do…” – pytania dotyczące wyglądu, wykształcenia,  

pochodzenia lub historyjek związanych z członkami rodziny 15 min

3. Relaks
„Obraz wart 1000 słów” – warto wykorzystać zdjęcia z rodzinnego albumu  
seniora/posiadane przez niego/nią zdjęcia. 10 min

stopien trudności trudny

dla grupy dla 1 seniora 

czas trwania około 60 minut

komentarz

Scenariusz można wykorzystać podczas zajęć 
grupowych, ale należy wtedy pamiętać o tym, by 
rozwiązania omówić na forum oraz by drzewo 
genealogiczne wykorzystywane w jednym z ćwiczeń było 
ogólne (nie należało do rodziny wybranego uczestnika).



scenariusz

MOJE MIASTO  
(NA PRZYKŁADZIE GDYNI)

CZEGO POTRZEBUJESZ?

Długopisy/ołówki; zdjęcia wybranego miasta lub widokówki; mapa Gdyni (lub dowol-
nie wybranego miasta, któremu poświęcone będą zajęcia), karty pracy do wybranych 
ćwiczeń.

PLAN ZAJĘĆ

ĆWICZENIE CZAS TRWANIA

1. Rozgrzewka
„W koło Macieju” wariant: zamiast imienia każdy podaje  
miasto/miejsce/dzielnicę z której pochodzi 10 min

2. Ćwiczenia główne
a.  „Obraz wart 1000 słów” z wykorzystaniem zdjęć  

miasta/widokówek + dodatkowe pytania 10 min
b.  „Uzupełnij mapę” z wykorzystaniem uproszczonej mapy Gdyni  

z zaznaczonymi punktami (np. kościół na Świętojańskiej,  
Plaża Miejska, Skwer Kościuszki itp.) 10 min

c.  „Worek pełen skarbów” (z dowolnie wybranymi przedmiotami  
– jeśli w jakiś sposób mogą kojarzyć się z miastem/okolicą  
– tym lepiej) 10 min

d. „Sto pytań do…” (pytania zmodyfikowane do miejscowości):  10 min
1. Wymień 3 dzielnice Gdyni
2. Wymień 3 plaże w Gdyni
3. Wymień 3 znane osoby pochodzące z Gdyni
4. …

3. Relaks
Wspólne śpiewanie: np. piosenka „Morze, nasze morze”  
(odpowiednio dopasowana w przypadku innych miast) 5 min

stopień trudności średni (dla osób z deficytami funkcji poznawczych)

dla grupy około 15 osobowej

czas trwania około 60 minut (w pełnej wersji)
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MORZE, NASZE MORZE

CO MUSZISZ PRZYGOTOWAĆ?

Karty prac do wybranych ćwiczeń, flamastry, odtwarzacz płyt (lub komputer), worek 
i rekwizyty do niego (muszle, piasek, kamyki, sól morska, okulary przeciwsłoneczne itp.)

PLAN ZAJĘĆ

1. Przywitanie, wprowadzenie do tematu 

2. Rozgrzewka
„Zabawa z ciałem” – seniorzy łapią się za ręce i ich zadaniem jest  
pokazanie różnych stanów morza np. sztorm, duża fala  5 min

3. Ćwiczenia „główne”
a.  „Przesiej słowa” –z rozsypanki wyrazowej wybierz słowa  

związane z morzem 5 min
Wariant dodatkowy: Ułóż z tymi słowami zdania (5 min)

b.  „Worek ze skarbami” – wybierz z worka przedmiot, który najbardziej  
kojarzy Ci się z morzem. Wyjaśnij czemu wybrałeś/aś ten przedmiot.  
Czy łączy się z jakimś wspomnieniem?  20 min

c.  „Zdjęcie z albumu” – wspomnienia znad morza/z wakacji    15 min
d.  „Kolejność liczb” - karta pracy gdzie połączone kropki tworzą  

rysunek statku 5 min

4. Relaks
„Jaka to melodia?” – piosenki związane z morzem: zgadnij jaki jest  
tytuł piosenki Np. „Kapitańskie Tango”, „ Parostatkiem w wielki rejs”,  
„ Morskie Opowieści”, „Chłopcy z Albatrosa”, „Już nie ma dzikich plaż” 5 min

5. Podsumowanie i wzmocnienie uczestników – np. pochwała
za aktywność, nazwanie mocnych stron uczestników (wytrwałość, spostrzegaw-
czość, ciekawość, poczucie humoru itp.)

stopień trudności średni (dla osób z deficytami funkcji poznawczych)

dla grupy 10-12 osobowej

czas trwania około 60 minut
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RODZAJE PAMIĘCI

WSTĘP TEORETYCZNY [jako wskazówka/materiał wyjściowy dla osoby prowadzącej]

DWA SPOSOBY UJMOWANIA PAMIĘCI W PSYCHOLOGII:

1) JAKO ZDOLNOŚĆ, element psychicznego wyposażenia, zdeterminowana 
w dużym stopniu genetycznie np. Sternberg „Pamięć jest zbiorem środków, 
za pomocą których sięgamy do naszych przeszłych doświadczeń , dzięki czemu 
możemy wykorzystać owe informacje w chwili obecnej”
 » duże zróżnicowanie indywidualne,
 » składa się ze zdolności specyficznych np. pamięć melodii czy dat, 
 » możliwe jest DOSKONALENIE I ĆWICZENIE PAMIĘCI, 
 » koncentrują się na niej psychologowie praktycy traktując pamięć jako cechę: 

pojemność, czas przechowywania, dokładność pamięci, modalności.

2) JAKO PROCES zachodzący w pewnym czasie i składający się z faz 
(zapamiętywanie, przechowywanie, odtwarzanie)
 » którego konsekwencje ujawniają się w zachowaniu,  
 »  np. Sternberg „ pamięć odnosi się do dynamicznych mechanizmów związa-

nych z zachowaniem i odtwarzaniem informacji o naszych przeszłych do-
świadczeniach”,

 » możliwe jest doskonalenie szczególnie FAZY KODOWANIA I ODTWARZANIA.
 Źródło: T. Maruszewski (2004) Psychologia poznania: Umysł i świat. GWP, Gdańsk

stopień trudności średni 

dla grupy max. 20 osobowej

czas trwania około 60 minut 

komentarz

Zajęcia zostały zaprojektowane z myślą o seniorach 
w dobrej kondycji poznawczej – bez rozpoznanych 
deficytów. Inspiracją były m.in. zajęcia prowadzone 
podczas wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
stąd też rozbudowana część teoretyczno-wiedzowa. 
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1. Powitanie, przedstawienie tematu.

2. Rozgrzewka

ĆWICZENIE CZAS TRWANIA
„Zabawy z alfabetem” – np. do każdej litery alfabetu dopisz nazwę  
części ciała, kolor, imiona, element ubrania. 10 min
Opcje:
a) praca w grupie, kolejne elementy zapisywane na tablicy
b) praca indywidualna na kartach pracy

3. Wprowadzenie teoretyczne
Pamięć sensoryczna: informacje rejestrowane za pomocą zmysłów
Przedstawienie informacji o zmysłach i ich roli w zapamiętywaniu  
oraz omówienie rodzajów pamięci:
 » wzrokowej
 » słuchowej
 » dotykowej
 » węchowej
 » smakowej

4. Omówienie definicji pamięci wzrokowej  
(ewentualnie ciekawostki na temat zmysłu wzroku)
– zdolność do utrwalania i przypominania informacji „widzianych”
„Plan mieszkania” 10 min

5. Omówienie definicji pamięci słuchowej  
(ewentualnie ciekawostki na temat zmysłu słuchu)
– zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej „słyszanych”
„Jaka to melodia?” 10 min

6. Omówienie definicji pamięci dotykowej (ewentualnie ciekawostki na temat 
zmysłu dotyku)
– zdolność do utrwalania i przypominania informacji „dotykanych”  
(faktura, wielkość)
„Lustro” (dotykowe) 10 min

7. Omówienie definicji pamięci węchowo-smakowej (ewentualnie ciekawostki 
na temat zmysłów węchu i smaku)
– zdolność do utrwalania i przypominania informacji węchowych  
i smakowych
„Worek pełen skarbów” (np. przyprawy, buteleczki z zapachami) 10 min

8. Zakończenie
Pogadanka o wspomnieniach sensorycznych seniorów (np. Państwa ulubiona 
melodia, Państwa ulubione zapachy, Państwa ulubione materiały itp.)

RODZAJE PAMIĘCI


	Aktywizacja
	Moja rodzina
	Moje miasto
	Morze, nasze morze
	Rodzaje pamięci

