
15.06 – 19.06. 2020 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW A – Agnieszka Małkiewicz 

1. Stymulacja polisensoryczna według pór roku – spotkanie z żywiołem – powietrze 

- doświadcza – podmuchy wiatru, suszarka do włosów  

- rozwiewanie skrawków papieru, piórek, wstążek, woreczków foliowych 

- podmuchy ciepłego/zimnego powietrza 

- masaż ciała strumieniem powietrza 

- słuchanie odgłosów wiatru – Odgłosy Natury – Wiatr;  Składanka – dźwięk silnego wiatru ( You 

Tube) 

- relaks pod chustą (np. prześcieradło) – rodzice trzymają chustę, dziecko siedzi/leży na podłodze – 

unoszenie, opuszczanie chusty (delikatne/gwałtowne),  z jednoczesnym słuchaniem muzyki np. 

Antonio Vivaldi „Wiosna” (You Tube) 

 

2. Zajęcia plastyczne Maluje pulpą truskawkową ze śmietaną – doświadcza wielozmysłowo 

 

3. Usprawnianie motoryki małej 

- Zbiera, chwyta przedmioty, wrzuca do pudełka 

- Chwyta piłkę/balon oburącz 

- Manipuluje przy zabawkach z melodyjkami 

- przelewa wodę z małej butelki do kubka (Bartek M. Kinga J) 

- zabawa –weź/daj – jedna osoba podaje dziecku przedmiot, mówiąc – weź, druga osoba wyciąga rękę 
w kierunku dziecka, mówiąc – daj (Filip Ł) 

 

4. Działania poznawcze 

- doświadcza wielozmysłowo – truskawki (dotyka, wącha, smakuje, przekłada do pojemnika) 

- nadawanie przedmiotom (z najbliższego otoczenia) znaczeń (nazywanie) – rozpoznawanie 

przedmiotów – wskazania wzrokiem/ręką spośród dwóch do wyboru 

 

5. Komunikacja 

- wyrażanie potrzeb – wskazywanie pożądanych przedmiotów/ osób – podczas posiłków, zabaw – 

dawać dziecku czas na wskazania wzrokiem, ręką – dokonywanie wyborów aktywności , zabawy, 

posiłku 

- przypisywanie nazw konkretnym osobom, przedmiotom – według wcześniejszych wskazówek 

 

6. Usprawnianie motoryki dużej 

- chodzenie samodzielne i z asekuracją, pokonywanie przeszkód, spacery  

- wchodzenie/ schodzenie ze schodów (Filip Ł. Bartek M) 

- otwieranie/ zamykanie drzwi (Filip Ł. Bartek M) 



7. Samoobsługa 

- samodzielne spożywanie posiłków – posługiwanie się łyżką, picie z kubka 

- przeciąganie bluzy przez głowę – ubieranie/rozbieranie 

- odpinanie rzepów przy obuwiu (Bartek M.) 

- ściąganie butów (Filip Ł. Bartek M) 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW A – Ewelina Gancarz – wtorek, czwartek 11.00 – 12.00 

Bartosz M.   
 

1. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą. 
2. Chód  na boso po piasku.  
3. Podążanie dziecka wzrokiem za przedmiotami oddalającymi i zbliżającymi się do niego.  
4. Dotykanie twarzy przed lustrem- pomoc rodzica. 

 

Filip Ł.   

1. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą. 
2. Chód  na boso po piasku.  

3. Podążanie dziecka wzrokiem za przedmiotami oddalającymi i zbliżającymi się do niego.  
4. Dotykanie twarzy przed lustrem- pomoc rodzica. 

 

Kinga J.   

1. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą. 
2. Chód  na boso po piasku.  

3. Podążanie dziecka wzrokiem za przedmiotami oddalającymi i zbliżającymi się do niego.  
4. Dotykanie twarzy przed lustrem- pomoc rodzica. 

 
 
 
 


