
Propozycje  zajęć rewalidacyjno wychowawczych  B (Monika W.) 

01. 06. 2020 – 05.06.2020 

OWOCE LATA – Dzień Dziecka, truskawki, borówki, maliny, czereśnie – sałatka owocowa 

 1. Stymulacja polisensoryczna czyli poznawanie poprzez zmysły wg pór roku – żywioł ziemia, woda, owoce 

 smakowanie, dotykanie, wąchanie, oglądanie owoców lata – truskawki, borówki, maliny, czereśnie 

 sałatka owocowa  – niech dziecko z waszą pomocą wsypuje owoce, miesza je, a teraz czas na 

podwieczorek, dla mamy sałatka, a dla Moniki jej owoce 

 zabawa wodą – letni deszczyk – zraszanie wodą twarzy, dłoni dziecka (spryskiwacz) 

  zabawa wodą – wkładanie do miski wypełnioną raz ciepłą, raz zimną wodą, dłoni, stóp, wkładając 

dłonie czy stopy proszę mówić teraz ciepła, teraz zimna woda ( woda nie powinna być ani za zimna, 

ani za ciepła). Ucząc dziecko doświadczania wody, możemy wprowadzić element mycia rąk, mycia 

zabawek. Do wody dodajemy sól do kąpieli, szampon – stymulacja węchowa, barwnik – stymulacja 

wzrokowa, z wody dziecko może wyławiać zamrożone plastikowe i kolorowe kostki do drinków 

oraz gumowe piłeczki o różnej strukturze. 

  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, dolewanie wody do ziemi, zabawa błotkiem 

  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. Zabawy sensoryczne: 

a) zabawa folią bąbelkową, aluminiową, bibułą, gazetą 

 

Wkładamy w dłonie dziecka kawałek folii aluminiowej, bąbelkowej, gazety. Pomagamy dziecku trzymając 

jego  dłonie i wykonuje nimi czynność zgniatania folii, badamy fakturę dotykiem, naciskamy dłońmi dziecka. 

Zwracamy uwagę na skupianiu wzroku dziecka na wykonywanej czynności. Inną formą zabawy może być 

kiedy  porwane  kawałki folii bąbelkowej dziecko zgniata w kulki i próbuje umieścić je w pojemniku. Można 

malować folię bąbelkową farbę i odciskać ją na kartce. 

b) zabawa bańkami mydlanymi, tutaj można znaleźć przepis na domowy płyn do baniek 

https://www.jaskoweklimaty.pl/banki-mydlane-jak...  Proszę puszczać bańki mydlane przed Moniką, niech 

opadają delikatnie na dłonie, ciało, twarz.  

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://www.jaskoweklimaty.pl/banki-mydlane-jak


 4.Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: zabawa dźwiękiem 

Zabawa pomaga oswoić się małym dzieciom z obcymi odgłosami, które często bywają dla nich przerażające 

Jeżeli ma pani taką możliwość proszę nagrać różne dźwięki, np.: uruchamianie silnika samochodu, wodę 

płynącą z kranu, odkurzacz, szczekanie psa, zamykanie drzwi i spuszczanie wody w toalecie itp. 

Jak się bawić? Włącz nagranie. Po każdym dźwięku zatrzymuj odtwarzacz, telefon i mów dziecku co to za 

dźwięk.  

Dzieci uczą się rozpoznawać dźwięki, które pojawiają się często w ich otoczeniu. Dzięki tej umiejętności, nie 

będą nieprzyjemnie zaskoczone, gdy nagle coś usłyszą. Zdają sobie także sprawę, że wiele rzeczy wydaje 

dźwięki i że można je rozróżnić. 

Przykładowe dźwięki: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0HYSGTVOOk 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8   

- piosenki na dzień dziecka Majka Jeżowska „ Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

- słuchanie muzyki poważnej – cztery pory roku Vivaldi – lato 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+cztery+pory+roku+lato&docid=608030264994759182&

mid=F245F569C656D537E365F245F569C656D537E365&view=detail&FORM=VIRE 

5. Ćwiczenia komunikacyjne 

 powtarzanie przekazów głosowych i mimicznych,  

 podczas ćwiczeń, ubierania proszę nazywać części ciała, jeżeli jest taka możliwość proszę to robić 

przed lustrem, można wykorzystać również wierszyki: 

Stonoga 
(W miejscu kropek należy wstawić imię dziecka, pokazujemy części ciała dziecka o których mówi wierszyk.) 

  

Idzie idzie stonoga, a tu ... noga. 

Idzie idzie malec, a tu ... palec. 

Idzie idzie koń, a tu ... dłoń. 

Idzie idzie krowa, a tu ... głowa. 

a na końcu leci kos, a tu ... nos.  

  

Wyliczanka 
(W miejsce kropek wstawiamy imię dziecka. Pokazujemy to o czym mówi wierszyk.) 

  

To są … rączki, to są ... nóżki. 

To są ... buciki, a to są fartuszki.  

To oko, to ucho, to nosek, to minka.  

To zaś są rajstopki, a to jest czuprynka. 

Tak się ... wita, tak się ... kłania.  

To jest ... uśmiech, a to cała ...! 

https://www.youtube.com/watch?v=d0HYSGTVOOk
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+cztery+pory+roku+lato&docid=608030264994759182&mid=F245F569C656D537E365F245F569C656D537E365&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+cztery+pory+roku+lato&docid=608030264994759182&mid=F245F569C656D537E365F245F569C656D537E365&view=detail&FORM=VIRE


   
Inne wierszyki na stronie internetowej: https://sensitiva.pl/blog/2014/12/28/orientacja-w-schemacie-ciala/ 
 

 komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy; 

   

6. Ćwiczenia stymulacyjne – dłoni – rozbudzenie świadomości własnych rąk 

 Proszą zachęcić dziecko do zbadania wnętrza papierowej torby, wypełnionej określonymi i znanymi 

mu przedmiotami. W wielu wypadkach zwykłe czucie przedmiotu w dłoni i przemieszczanie go jest 

równoznaczne z postępem i procesem uczenia się. 

 Powoli i wielokrotnie  proszę pocierać jego ręce i palce o różne powierzchnie przedmiotów 

codziennego użytku, takich jak owoce, chleb, sprzęty domowe, zabawki, aż zacznie wyczuwać daną 

rzecz w rękach i stanie się świadomy jego konsystencji, kształtu i krawędzi. 

 Proszę nazywać przedmioty, ich kształt i kolor; określać też wrażenia czuciowe, jakie one wywołują 

 Proszę włożyć palce dziecka do soli, cukru, dżemu lub potrzyj nimi naczynie po śmietance, kremie 

czy ulubionym przysmaku.  

 

7.Ćwiczenia stymulacyjne – stóp  

 Masaż temperaturowy stóp w miseczkach – przygotowujemy dwie miseczki z wodą jedną z ciepłą a 

drugą z zimną (można używać dwóch kolorów – ciepła w czerwonej miseczce i zimna w niebieskiej). 

Zanurzamy stopę dziecka na 10 s w jednej temperaturze, następnie 10 s w drugiej i 10 s w pierwszej 

– np. zimna-ciepła-zimna lub ciepła-zimna-ciepła – zaczynamy i kończymy temperaturą 

przyjemniejszą dla dziecka. Wyciągamy stopę i to samo robimy z drugą. Nazywamy temperaturę. 

 Masaż stóp w miseczce z materiałem sypkim (kasza, ryż, makaron, piasek itp.) – w misce z materiałem 

sypkim zanurzamy stopę dociskając groszki do stopy masujemy przez 30 s jedną nogę, następnie 

wyciągamy stopę, zanurzamy drugą stopę i masujemy w ten sam sposób przez 30 s. 

 

8. Zajęcia plastyczne – maliny malowane palcami 

 Umaczany w farbie palec wskazujący odbijamy na kartce papieru układając wzór malin. 

 Liście malin malujemy zieloną farbą. 

https://sensitiva.pl/wp-content/uploads/2014/12/abcd-—-Odzyskano.jpg


 Pomalowane liście malin odbijamy je na kartce. Oto gotowy obrazek: 

   

8. Trening jedzenia 

 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.), ciepły, zimny (lody) 

 smakowanie, próbowanie owoców lata (na każdy dzień niech przypada inny owoc) 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B – Ewelina Gancarz 

Monika W. . Poniedziałek, Środa  godz. 11.00-12.00  

Propozycje ćwiczeń: 

1. Wykonanie ćwiczeń biernych kończyn dolnych. 

2. Obracanie się z pleców na brzuch, z brzucha na plecy. 

 

Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B (Monika W.) – Agnieszka Małkiewicz – 

wtorek/czwartek 11.00 – 12.00 

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

- bańki mydlane – duże, małe, z różnych aplikatorów – do dmuchania, mechanicznych – wodzi wzrokiem za 

bańkami, doświadcza ich delikatności, wilgotności, odgłosu pękania – znikania – kształtowanie pojęcia „ nie 

ma”. Relaks pod chustą/prześcieradłem – płynne unoszenie, opuszczanie chusty z jednoczesnym 

rozdmuchiwaniem baniek pod chustą 

- fontanna – obserwuje, słucha odgłosów, doświadcza rozpryskiwanej wody  

2.   Nadawanie przedmiotom (z najbliższego otoczenia) znaczeń (nazywanie) – rozpoznawanie przedmiotów 

– wskazania wzrokiem/ręką spośród dwóch do wyboru 

Rozpoznawanie przedmiotu na podstawie piosenek, wierszyków - rymowanek – śpiewanie fragmentu 

piosenki z jednoczesnym rytmicznym poruszaniem zabawką – np. Jadą,  jadą misie, Zuzia lalka nieduża, 

Jedzie pociąg z daleka, Uciekaj myszko, Idzie rak – po wielu powtórzeniach oczekujemy, że dziecko weźmie 

do ręki właściwą zabawkę. 

 


