JULIA K. MONIKA W. KAROL.P
Propozycje zajęć rewalidacyjno wychowawczych
Agnieszka Dembowiak Michalska 27.04.2020 - 30.04.2020
ŚWIĘTA MAJOWE – FLAGA, HYMN, PIOSENKI PATRIOTYCZNE DLA DZIECI

1. Stymulacja polisensoryczna czyli poznawanie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem
itp.)
- 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.) (J.K. K.P)
– stymulacja somatyczna – można masować dziecko z użyciem różnych materiałów: suszarka do włosów
(trzeba uważać, żeby powietrze nie było zbyt ciepłe, ręczniki miękkie, grube, olejki zapachowe, gąbki.
- dotykanie przedmiotów o różnych fakturach, kształtach, temperaturze
śliskie, zimne (przedmioty wyciągnięte z lodówki), ciepłe (ogrzane)
chropowate(twarde gąbki) , gładkie, kłujące(szczotki), puszyste (wata),
- słuchanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty: folie, sreberka, plastikowe kubki, darty papier,
gwizdek, butelki wypełnione ryżem, kaszą, koralikami itp.

2. Rozwijanie świadomości własnego ciała z wykorzystaniem programu
- Elementy masażu bazalnego, proszę obejrzeć na filmiku, później można spróbować masować dziecko
https://www.youtube.com/watch?v=FtUKspmYJZk
(J.K, M.W)
3. Zajęcia plastyczne – flaga Polski - biało – czerwone barwy. Będzie to zabawa sensoryczna –
przesypywanie ryżu. Mogą państwo wykonać z dziećmi ozdobne buteleczki z kolorowym ryżem, w
barwach polskiej flagi narodowej.
Potrzebne będą:
- ryż, butelki, czerwony barwnik spożywczy lub bibuła, łyżeczkę, bibułę.
Część ryżu trzeba zafarbować za pomocą czerwonej bibuły, farby plakatowej barwnika
Odrobinę barwnika, bibuły rozpuszczamy w wodzie i dodajemy kilka kropel spirytusu, po to aby ryż nie
brudził rąk podczas zabawy. Do tak przygotowanych barwników wsypujemy ryż i czekamy około 30 minut,
aż nabierze pięknych kolorów. Na koniec trzeba ryż bardzo dobrze wysuszyć, najlepiej całą noc.

Na stronie internetowej mogą się państwo zapoznać z dokładną instrukcją jak wykonać tą pracę
https://dzieciakiwdomu.pl/2013/11/flaga-polski-zabawa-dla-dzieci-kolorowy-ryz.html
4. Poszerzanie świadomości dłoni:
- zabawa masami plastycznymi to super zabawa, zachęcam państwa do wykonania różnych mas
plastycznych. Julia, Karol, Monika będą mogli w ten sposób doświadczać różnego dotyku, uwrażliwiać
palce, dłonie.
Przepis na domową ciastolina:






2 szklanki mąki,
1 szklanka soli,
2 łyżki oleju roślinnego,
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia,
1,5 szklanki gorącej wody.
Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i
elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze.
Polecam też przepisy na inne masy plastyczne w Internecie:
https://www.bing.com/videos/search?q=masy+plastyczne+domowej+roboty&docid=608018591090
020206&mid
5.Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:
- słuchanie radia, magnetofonu – ręce dziecka ułożone na głośniku
- słuchanie hymnu Polski https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
- niezwykła lekcja rytmiku Jesteśmy Polką i Polakiem, słuchanie posenki dla dzieci o Polsce na stronie
internetowej https://www.bing.com/videos/search?q=jeste%c5%9bmy+polk%c4%85+i+polakiem&docid
- lokalizacja źródła dźwięków np. ukrywamy dzwonek, budzik, włączony telefon czekamy na reakcję
dziecka, pomagamy w szukaniu przedmiotu (K.P, M.W)
6.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. (M. W, K. P)

Propozycje ZRW B – Agnieszka Małkiewicz
1. Pogłębianie świadomości własnego ciała
a. Program Aktywności Ch. Knilla – Wprowadzający
Podany link jest poglądowy – muzyka oraz sposób posadzenia dziecka – twarzą w twarz albo dziecko w pozycji
półleżącej – oparte plecami o ciało siedzącego rodzica. Proszę zadbać o pozycję
- kołysanie – wspólnie
- ręce do góry – modelując (razem z dzieckiem), potem próbować bez wspomagania –opuścić ręce i powtarzać
j.w
- pocieranie – obejmując ręce dziecka, potem spróbować bez wsparcia – wypowiadać rytmicznie, nazywać – ręce

- głowa – poklepywać obejmując dłoń dziecka, raz swoją, raz głowę dziecka – nazywać – głowa
- brzuch – poklepywać obejmując dłoń dziecka raz swój, raz jego brzuch – nazywać brzuch
- odpoczynek – proponuję ukołysanie – wyraźnie, długo wyśpiewywanie A A A A A
„Metoda Knilów – program wprowadzający” (You Tube) https://www.youtube.com/watch?v=e04_3LioAsk
https://www.youtube.com/watch?v=eu5-z3Yeb6s
b. Masażyki - wierszyki
IDZIE PANI
Idzie pani: tup, tup, tup,
stukamy w plecy dziecka opuszkami palców
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,
teraz stukamy w plecy zgiętym palcem
skacze dziecko: hop, hop, hop,
opieramy dłoń na przemian to na przegubie to na palcach
żaba robi długi skok.
klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy, a potem głowę
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,
dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka
kropi deszczyk: puk, puk, puk,
stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,
klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki
a grad w szyby łup, łup, łup.
stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści
Świeci słonko,
palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy
wieje wietrzyk,
dmuchamy we włosy dziecka
pada deszczyk.
znowu stukamy opuszkami palców
Czujesz dreszczyk?
leciutko szczypiemy w kark
DRESZCZYK
Idą słonie po betonie,
uderzamy piąstkami po plecach
płynie rzeczka,
ręka wije się wzdłuż kręgosłupa
idzie pani na szpileczkach
kłucie sztywnymi palcami
z gryzącymi pieseczkami
lekkie szczypanie
słonko świeci,
głaszczemy w koło plecy
pada deszczyk.
przebieramy palcami
Czy cię przeszedł dreszczyk?
chwytamy delikatnie za szyję

c. Elementy Ruchu Rozwijąjącego W. Sherborne
- powitanie części ciała – wzajemne dotykanie się palcami rąk, nóg, głowami, kolanami
- zawijanie dziecka w koc – naleśnik – turlanie po podłodze
- wożenie dziecka w kocu po podłodze – na brzuchu/plecach
- huśtanie w kocu
- obracanie w kocu, w kółko
- ciągnięcie za kostki nóg, przeguby rąk/łokcie leżącego na plecach dziecka po podłodze
- kołysanie – pozycja siedząca, tworzenie „fotelika” dla dziecka, obejmowanie, kołysanie
- wagoniki – dziecko siedzi przed dorosłym (plecami do dorosłego), wspólnie przesuwają się po podłodze

Karol P. Poniedziałek, Środa godz. 11.00-12.00
Propozycje ćwiczeń:
1. Formowanie kul z gazet.
2. Dotykanie , głaskanie gąbkami o różnej fakturze.
3. Wchodzenie i chodzenie po schodach.

Monika W. Poniedziałek, Środa godz. 11.00-12.00
Propozycje ćwiczeń:
1. Formowanie kul z gazety.
2. Zabawy z ziemią- dotykanie, ugniatanie, wąchanie ziemi

Julia W. Poniedziałek, Środa godz. 11.00-12.00
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie gazet, próby gniecenia ich.
2. Leżenie brzuchem na piłce z rękami wyciągniętymi do przodu.

