
JULIA K. MONIKA W. KAROL.P 

Propozycje zajęć rewalidacyjno wychowawczych   Agnieszka Dembowiak Michalska  

11.05 – 15.05 

Wiosna w  ogrodzie: 

Ziemia, nasiona, woda, sadzonki kwiatów, gałązki z młodymi listkami – forsycja 

1. Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – spotkanie z żywiołem – ziemia  

- Dotykanie, mieszanie rękoma w pojemniku z ziemią ogrodową  - ziemia sucha/ ziemia mokra/ błoto - oglądanie rąk 

oblepionych ziemią, rozcieranie w dłoniach, wąchanie - odbijanie śladów rąk, stóp na kartkach papieru, kartonie, gazecie - 

szukanie, wyciąganie z pojemników wypełnionych ziemią zabawek – nazywanie, nadawanie znaczeń, wąchanie ziemi suchej, 

mokrej.  

Sadzenie do doniczek sadzonek kwiatów, dotykanie kwiatów, wsypywanie ziemi do doniczek, wkładanie sadzonek, 

podlewanie.  

- Spacer z dzieckiem po parku, jeżeli mają państwo ogród, spacer po ogrodzie, Proszę dziecku pokazywać, wkładać do ręki, 

dać powąchać gałązki, liście, kwiaty, ziemię 

2. Poszerzanie świadomości własnego ciała 

a) Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe 

osoby, ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).   

b) . Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla   

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

   c)  zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie, odkrywanie dziecka  chustą) 

3. Zabawy sensoryczne. 

 Poprzez zabawy sensoryczne dziecko, osoba niepełnosprawna intelektualnie odkrywa świat poprzez zmysły, 

uczy się i zapamiętuje kształty, kolory, zapachy itd., zaczyna świadomie korzystać ze swoich zmysłów i 

rozwija swoją wrażliwość np. na nowe zapachy, jest bardziej zrelaksowane a przez to spokojniejsze, 

nawiązuje relacje międzyludzkie i uczy się współpracy w grupie, aktywnie spędza czas – wyrabia w swojej 

świadomości potrzebę ruchu, pobudzamy je do działania. Oto propozycje zabaw sensorycznych na ten 

tydzień. Zapraszam do skorzystania z nich i miłej zabawy dla dzieci. 

a) Pamięć dotykowa 

       Do tej zabawy będą potrzebne   różne nasiona, ziarna, makrony, mąkę, sól. Wsypujemy te rzeczy  do 

woreczków strunowych, (mogą być zwykłe małe woreczki) szczelnie zamykamy i zaklejamy taśmą. Każdy 

woreczek ma swoją parę, więc można wymyślać dowolną ilość zabaw i modyfikować je według potrzeb. 

Kiedy już zapoznamy maluchy z nazwą wszystkich ziaren, dzieci z zawiązanymi oczami próbują odnaleźć 

dwa takie same woreczki używając tylko zmysłu dotyku. Ania może dotykać rączkami woreczków, z pomocą 

mamy może szukać dwóch takich samych woreczków. 

 

b) Piasek kinetyczny – zabawa wspierająca rozwój małej motoryki oraz sprawności dłoni 

   Z piasku oprócz robienia babek, możemy budować rozmaite zamki, budowle i labirynty. Nową zabawą 

będzie stworzenie jeża, któremu jako kolce wbijamy kolorowe patyczki lub wykałaczki. To bardzo prosta 

zabawa nawet dla najmłodszych dzieci, a daje dużo frajdy i trenuje małą motorykę dziecka. Dokładna 

instrukcja na stronie internetowej 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/


Jeżeli w domu nie mają Państwo piasku kinetycznego, możecie go zrobić sami Do zrobienia magicznego 

piasku potrzeba: 

 mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku), 

 olej spożywczy, 

 barwnik spożywczy (opcjonalnie). 
Do mąki stopniowo dodajemy olej. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 

c) Zapachowe zagadki 

Zmysł powonienia jest bardzo ważny dla dzieci.  Do słoiczków, pojemniczków wsypujemy ziarna 
kawy, kakao, cynamon, skórkę pomarańczy, liście mięty lub bazylii, herbatę liściastą, nasączone 
cytryną waciki. Dobrze, żeby pojemniki nie były przezroczyste – wtedy dziecko skupi uwagą na 
zapachu. 

4. Zajęcia plastyczne – Paluszkowa łąka 

Paluszkowa łąka 

Przy pomocy rodziców Państwa dziecko może stworzyć  prawdziwe arcydzieło, odciskając na kartce ślady 

swoich palców czy rąk. 

Malowanie palcami  pobudza receptory czuciowe,  stymuluje rozwój zmysłu dotyku. Rozwój kory 

czuciowej i ruchowej mózgu pozwala na doskonalenie precyzyjnych ruchów. Oto przykład jak można 

stworzyć taki obrazek. Dziecko odciska z pomocą  ślady palców, a Waszą rolą rodzice jest domalowanie np. 

mazakiem szczegółów na obrazku gałązek, listków, kropeczek. 

 
 

5. Percepcja słuchowa 

Proszę puścić dzieciom do posłuchania piosenkę „Jestem sobie ogrodniczka” 

https://miastodzieci.pl/piosenki/jestem-sobie-ogrodniczka/ 

Muzyka relaksacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=CefEdy94Fi8 

Odgłosy w ogrodzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOoK1p5VIVg 

https://miastodzieci.pl/piosenki/jestem-sobie-ogrodniczka/
https://www.youtube.com/watch?v=xOoK1p5VIVg
http://www.blizejdziecka.com/wp-content/uploads/2013/05/wielcy-mali-artysci2.jpg


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) 

- 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) 

7. Stymulacja poznawcza 

- Szukanie przysmaku, ulubionego przedmiotu zabawki pod jednym kubkiem, pod jednym z dwóch kubków, 

pod jednym z dwóch kubków ze zmianą położenia kubka. Dziecko może wskazywać ręką, bądź wzrokiem. 

(K.P, M. W) 

- Segregowanie klocków, przedmiotów, które mają państwo w domu ( klamerki, klocki, piłki, miski itp.), 

według koloru – czerwone/żółte (K.P). 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B – Agnieszka Małkiewicz – 

wtorek/czwartek 11.00 – 12.00 

1. Stymulacja polisensoryczna według pór roku – spotkanie z żywiołem – ziemia - obserwuje, dotyka, wącha 

– kwiaty: lilak, mniszek, tulipany, kwiaty drzew owocowych, kasztanowca 

2. Zajęcia plastyczne - maluje masą klejową, przykleja gałązki; miesza w pojemniku z kaszą manną – zaciska 

w dłoni, przesypuje na pomalowane wcześniej kartki papieru Wszystkie czynności wykonywane palcami 

3. Usprawnianie motoryki małej - przelewanie wody z małej butelki do kubka (Karol P.) - otwieranie 

pojemników w celu zdobycia nagrody (ulubionej zabawki/ przysmaku) – pudełko po butach, garnek z 

pokrywką, duże pudełko po zapałkach, szkatułka (Karol P.) - zabawa –weź/daj – jedna osoba podaje dziecku 

przedmiot, mówiąc – weź, druga osoba wyciąga rękę w kierunku dziecka, mówiąc – daj (Monika  W.) 

4. Komunikacja - wyrażanie potrzeb – wskazywanie pożądanych przedmiotów/ osób – podczas posiłków, 

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

posiłku, towarzysza aktywności (Karol P.  Monika W.) 

 

Propozycje ćwiczeń – Ewelina Gancarz 

Julia W. Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Pionizacja. 

2. Wkładanie stóp do pojemników z grochem , ryżem- dociskanie. Masaż stóp, wykorzystanie gąbek do 

docisków. 

 

 



Karol P. Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również opuszki palców do 

odciskania śladów.  

2. Chód z asekuracją po trawie, piasku, kamieniach. 

Monika W. Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Wkładanie stóp do pojemników z grochem , ryżem- dociskanie. Masaż stóp, wykorzystanie gąbek do 

docisków. 

2. Leżenie na brzuchu, na piłce – wyciąganie dłoni do przodu. 

 

 

 

 

 


