
JULIA K. 

Propozycje zajęć rewalidacyjno- wychowawczych   Agnieszka Dembowiak Michalska    

15.04.2020  - 17.04.2020 

KOLORY WIOSNY(żółty, zielony) 

1. Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – żywioł ziemia – jeżeli mamy w domu cebulki kwiatów – 

sadzimy je w doniczkę razem z dzieckiem, proszę razem z dzieckiem wsypać ziemię, wsadzić cebulkę, 

podlać 

- Zabawa ziemią, wąchanie, przesypywanie, dotykanie, wsypywanie do doniczek, pojemniczków.  

- Chowanie w ziemi małych zabawek (piłeczek, klocków itp.), prowadzenie ręki dziecka do ziemi i 

odszukiwanie ich. 

  2. Rozwijanie świadomości własnego ciała z wykorzystaniem programu  

    Aktywności Ch. Knilla . Proszę wykonywać ćwiczenia z dzieckiem wg instrukcji 

    (w wyszukiwarkę proszę wpisać Drużyna A Knill albo    

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM). 

  3. Samoobsługa 

- stymulacja czuciowa jamy ustnej substancjami o różnym smaku oraz różnej   

 konsystencji pokarm słodki, lepki (np. jogurt, miód, dżem), pokarm kwaśny 

 - cytryna, pokarm rozkruszający się (chrupki, bezy itp.) (K.P, J.K), 

4. Zajęcia plastyczne – zabawa kolorami – obrazek abstrakcyjny kolory wiosny, malowanie za pomocą 

różnych przedmiotów (kulki gazet, waty, widelce, bibuła) instrukcje do wykonania takiej pracy z dzieckiem 

znajdą państwo  w Internecie http://dadalo.pl/kreatywne-zabawy/kreatywne-malowanie-bibula-efekty-

malarskie/ 

5. Poszerzanie świadomości dłoni:  

 - uwrażliwianie paluszków, opuszków palców – zabawy paluszkowe:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-7oKyZCQXQ 

- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Julki kredki, łyżki, 

niedużych zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach 

 - manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem 

itp.) 

6.Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: 

- słuchanie radia, magnetofonu – ręce dziecka ułożone na głośniku 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM


- słuchanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty: celafon, sreberka, plastikowe kubki, darty 

papier, gwizdek, butelki wypełnione ryżem, kaszą, koralikami itp. 

- słuchanie muzyki poważnej – cztery pory roku Vivaldi – wiosna 

https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc 

- lokalizacja źródła dźwięków np.  ukrywamy dzwonek, budzik, włączony telefon czekamy na reakcję 

dziecka, pomagamy w szukaniu przedmiotu 

 - słuchanie bajki – proszę przeczytać dziecku bajkę „Opowieść o kolorach”                    

https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/ 

 

Ewelina Gancarz 

Julia W. Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z ręki do ręki.,  

2  Leżenie na brzuchu na piłce, wyciąganie dłoni w kierunku przedmiotu. 

3. Wąchanie olejków aromatycznych do ciast ( takie jakie są w domu). 

4. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 

 

 

15.04.2020 – 17 04. 2020 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B  - A Małkiewicz 

Pogłębianie świadomości własnego ciała – Julia K. 

- Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Dziecko leży na kocu w pozycji – na plecach/na brzuchu – 

wożenie dziecka w kocu po podłodze, huśtanie w kocu 

- Stymulacja dotykowa – masaż ciała różnymi materiałami – gąbka/ mopik do mycia (część gładka i szorstka), 

futerko, mikrofibra, szczoteczka do rąk,  oliwka/krem 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc
https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/


KAROL P. 

Propozycje  zajęć rewalidacyjno- wychowawczych  Agnieszka Dembowiak Michalska  

15.04.2020 - 17.04.2020 

1. Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – żywioł ziemia – jeżeli mamy w domu cebulki kwiatów – 

sadzimy je w doniczkę razem z dzieckiem, proszę razem z dzieckiem wsypać ziemię, wsadzić cebulkę, 

podlać 

- Zabawa ziemią, wąchanie, przesypywanie, dotykanie, wsypywanie do doniczek, pojemniczków.  

- Chowanie w ziemi małych zabawek (piłeczek, klocków itp.), prowadzenie ręki dziecka do ziemi i 

odszukiwanie ich. 

  2. Rozwijanie świadomości własnego ciała z wykorzystaniem programu  

    Aktywności Ch. Knilla . Proszę wykonywać ćwiczenia z dzieckiem wg instrukcji 

    https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM).  

3. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: 

- słuchanie radia, magnetofonu – ręce dziecka ułożone na głośniku 

- słuchanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty: celafon, sreberka, plastikowe kubki, darty 

papier, gwizdek, butelki wypełnione ryżem, kaszą, koralikami itp. 

- słuchanie muzyki poważnej – cztery pory roku Vivaldi – wiosna 

https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc 

- lokalizacja źródła dźwięków np.  ukrywamy dzwonek, budzik, włączony telefon czekamy na reakcję 

dziecka, pomagamy w szukaniu przedmiotu 

  - słuchanie bajki – proszę przeczytać dziecku bajkę „Opowieść o kolorach”                        

https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/ 

4. Zajęcia plastyczne – zabawa kolorami – obrazek abstrakcyjny kolory wiosny, malowanie za pomocą 

różnych przedmiotów (kulki gazet, waty, widelce, bibuła) instrukcje do wykonania takiej pracy z dzieckiem 

znajdą państwo  w Internecie http://dadalo.pl/kreatywne-zabawy/kreatywne-malowanie-bibula-efekty-

malarskie/ 

5.Trening samodzielnego jedzenia/picia – posługiwanie się łyżką, picie z kubka, trzymanie kanapki w ręku 

– odgryzanie; chwytanie cząstek jedzenia –np.  pokrojona kanapka, banan – wkładanie do buzi.   

6. Rozpoznawanie przedmiotów, nadawanie znaczeń. Rozumienie poleceń –weź/daj - Proszę przygotować 

zdjęcia, pary przedmiotów, ulubionych zabawek, sprzętów (np. kubek/łyżka)  

Trzymając dwa przedmioty – nazywamy jeden z nich – wyciągamy rękę w kierunku dziecka, mówiąc – weź. 

Kiedy dziecko trzyma przedmiot, nazywamy jeszcze raz.  Ponownie wyciągamy rękę w kierunku dziecka i 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc
https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/


wzmacniając gest, mówimy – daj – oczekujemy, że dziecko poda nam przedmiot – pokazujemy oddany 

przedmiot i jeszcze raz nazywamy. Jeśli  nie podaje, prowadzimy rękę dziecka  

Prezentować przedmiot – nazywać. Pytać – gdzie łyżka?......../gdzie kubek? Oczekujemy właściwego 

wskazania wzrokiem/ręką– jeśli nie ma – prowadzimy rękę dziecka do właściwego przedmiotu – nazywamy 

i pytamy jeszcze raz.  

Pokazywanie zdjęć Karola, mamy, taty, babci – nazywanie zdjęć – Zadajemy pytanie gdzie jest mama?/gdzie 

Karol?/gdzie tata?/. oczekujemy właściwego wskazania wzrokiem/ręką zdjęcia, jeżeli to nie wystąpi, 

prowadzimy rękę dziecka do właściwego zdięcia, nazywamy i pytamy jeszcze raz 

  

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B – Ewelina Gancarz 

Karol P. Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

2. Dotykanie dłońmi różnych części ciała (, na przykład głowa, brzuch, kolana,). 

3. Tor przeszkód np. przechodzenie po kocu, po poduszkach z asekuracją. 

4. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B  - A Małkiewicz  

15.04.2020 – 17 04. 2020 

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania – naprzemienności, naśladowania –  Karol P. 

Toczenie piłki, wprawianie w ruch auta, wrzucanie przedmiotów (klocków, piłek, łyżek, klamerek) do pojemników,  

gra na prostych instrumentach perkusyjnych (karton, wiaderko, garnek, butelka wypełniona grochem/ryżem, 

włączanie przycisków (zabawki interaktywne, pianinka) – zgodnie z zasadą -   raz ja/raz ty 

 

 

 

 

 

 

 



Monika W. 

Propozycje  zajęć rewalidacyjno- wychowawczych  Agnieszka Dembowiak Michalska 

      15.04.2020 - 17.04.2020 

1. Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – żywioł ziemia – jeżeli mamy w domu cebulki kwiatów – 

sadzimy je w doniczkę razem z dzieckiem, proszę razem z dzieckiem wsypać ziemię, wsadzić cebulkę, 

podlać 

- Zabawa ziemią, wąchanie, przesypywanie, dotykanie, wsypywanie do doniczek, pojemniczków.  

- Chowanie w ziemi małych zabawek (piłeczek, klocków itp.), prowadzenie ręki dziecka do ziemi i 

odszukiwanie ich. 

  2. Rozwijanie świadomości własnego ciała z wykorzystaniem programu  

    Aktywności Ch. Knilla . Proszę wykonywać ćwiczenia z dzieckiem wg instrukcji 

    https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM).  

3. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: 

- słuchanie radia, magnetofonu – ręce dziecka ułożone na głośniku 

- słuchanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty: celafon, sreberka, plastikowe kubki, darty 

papier, gwizdek, butelki wypełnione ryżem, kaszą, koralikami itp. 

- słuchanie muzyki poważnej – cztery pory roku Vivaldi – wiosna 

https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc 

- lokalizacja źródła dźwięków np.  ukrywamy dzwonek, budzik, włączony telefon czekamy na reakcję 

dziecka, pomagamy w szukaniu przedmiotu 

  - słuchanie bajki – proszę przeczytać dziecku bajkę „Opowieść o kolorach”                        

https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/ 

4. Zajęcia plastyczne – zabawa kolorami – obrazek abstrakcyjny kolory wiosny, malowanie za pomocą 

różnych przedmiotów (kulki gazet, waty, widelce, bibuła) instrukcje do wykonania takiej pracy z dzieckiem 

znajdą państwo  w Internecie http://dadalo.pl/kreatywne-zabawy/kreatywne-malowanie-bibula-efekty-

malarskie/ 

5. Trening samodzielnego jedzenia/picia – posługiwanie się łyżką, picie z kubka, trzymanie kanapki w ręku 

– odgryzanie; chwytanie cząstek jedzenia –np.  pokrojona kanapka, banan – wkładanie do buzi.   

6. Usprawnianie ruchowe rąk, poszerzanie świadomości dłoni: 

-  uwrażliwianie paluszków, opuszków palców – zabawy paluszkowe:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-7oKyZCQXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc
https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/


- doskonalenie umiejętności chwytania przedmiotów w dłoni - wkładanie do dłoni kredki, łyżki, niedużych 

zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach 

 - manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem 

itp.) 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B – Ewelina Gancarz 

Monika W. Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma,  

2  Leżenie na brzuchu na piłce, wyciąganie dłoni w kierunku przedmiotu. 

3. Wąchanie olejków aromatycznych do ciast ( takie jakie są w domu). 

4. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B - A Małkiewicz – 15.04.2020 – 17 04. 2020 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B  - A Małkiewicz 

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania – naprzemienności, naśladowania – Monika W.  

Toczenie piłki, wprawianie w ruch auta, wrzucanie przedmiotów (klocków, piłek, łyżek, klamerek) do pojemników,  

gra na prostych instrumentach perkusyjnych (karton, wiaderko, garnek, butelka wypełniona grochem/ryżem, 

włączanie przycisków (zabawki interaktywne, pianinka) – zgodnie z zasadą -   raz ja/raz ty 

 

 

 


