Propozycje zajęć rewalidacyjno wychowawczych – Monika W.
15.06 – 19.06
Lato – słońce, ciepło, deszczyk letni, tęcza, lody

1.Poranny

krąg - Scenariusz zajęć metodą Porannego Kręgu:

a) Zapalenie lampki zapachowej. (zapach różany, bądź taki który kojarzy wam się z wakacjami)
b) Umożliwienie obserwacji ognia, wymienienie imienia dziecka, zwrócenie uwagi na cechy ognia.
c) Śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię dziecka, i jednoczesne masowanie dłoni
oliwką zapachową (zapach oliwki powinien być taki sam jak lampki zapachowej, piosenką mogą być
np. dwukrotnie powtarzające słowa „Witaj … (imię dziecka), jak się masz. Wszyscy cię witamy.
Wszyscy cię kochamy, bądź wśród nas”(na melodie Panie Janie…).
d) Krótkie opowiadanie o danej porze roku, w którym możemy pokazać różne ciekawostki przyrodnicze z
nią związane. Słuchanie piosenki o lecie „Lato, lato,lato” https://miastodzieci.pl/piosenki/lato-lato.
Zabawa w deszczyk, zraszanie dziecka wodą – spryskiwacz.`
e) Spotkanie z żywiołem ( latem zapalanie lampionu, opowiadanie o cechach ognia, zdmuchiwanie go lub
zalewanie wodą)
f) Demonstracja instrumentu muzycznego (gra prowadzący i jeśli to możliwe, dziecko na grzechotkach z
piaskiem, ziarnami, gongiem, zrobionym przez was deszczownica).
g) Zabawa czerwoną chustą, wstążkami, zakładanie na głowy dziecka czerwonej chusty – następnie
dziecko samo (lub z pomocą) ściąga chustę z głowy. Zaplątywanie rąk, nóg, wstążkami.
h) Zaciemnienie pokoju (szukanie z lampką dziecka, wymawianie jego imienia,)
i) Zastosowanie bodźców smakowych (podajemy dziecku– dżem do spróbowania)
j) Gaszenie lampki zapachowej (zdmuchiwać może dziecko).

2. Poszerzanie świadomości własnego ciała
a) Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)
b) zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach lataa (przykrywanie, odkrywanie dziecka chustką
c) wierszyki masażyki (przykłady podane były w tamtym tygodniu)

3. Stymulacja sensoryczna- doświadczanie świata zmysłami
Stymulacja sensoryczna może odbywać się przez:
 masowanie, dotykanie, głaskanie,
 tulenie, bujanie, kołysanie,
 umożliwienie dziecku swobodnej eksploracji otoczenia, czyli układanie go na brzuchu na materacu czy
podłodze,
 umożliwienie dziecku poznawania różnych faktur i materiałów,

śpiewanie, puszczanie muzyki, podawanie grzechotek,
prezentowanie różnych zapachów i smaków.
Przykłady zabaw sensorycznych:
a) Malowanie dłońmi, stopami:
Farbę przeznaczoną do malowania palcami można zmieszać z innymi materiałami, np. kaszą, piaskiem,
ryżem itp. Stwórzcie też własną „farbę” z kisielu, galaretki czy pianki do golenia.
b) „Naleśnik”:
Ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie naleśnika.
c) Masy sensoryczne:
Zabawy różnymi masami to świetne ćwiczenie rozwijające zmysł dotyku. Ugniatanie, przelewanie i
dotykanie różnych faktur jest bardzo ważne w rozwoju motoryki małej.
W zabawie możemy wykorzystać wiele mas typu: ciastolina, piankolina, galaretka, kisiel, piasek
kinetyczny, masa solna, lód itp. (przepisy w poprzednich propozycjach)
d) Ścieżki sensoryczne:
Wykorzystanie materiałów naturalnych w sensorycznej pobudza różne receptory dotykowo –
czuciowo – słuchowe, stymuluje wyobraźnię oraz poprawia koordynację ruchową. kamyki, W zabawie
możemy wykorzystać różne materiały jak: małe szyszki, patyki, kasztany, ryż, karzę, ziarna fasoli czy
żołędzie.
e) Deszczyk letni:
Potrzebny będzie spryskiwacz do kwiatów, proszę delikatnie spryskiwać twarz, ręce, nogi letnią wodą.
Zabawa suszarką, dmuchanie na ciało, włosy. Zabawa butelkami napełnionymi ciepłą i zimną wodą
f) Smakowanie lodów – różne smaki, dotykani i zabawa lodami dłonią, zabawa i dotykanie kostek lodu



4. Zajęcia plastyczne
Słońce
Do wykonania potrzebujemy:
- czarny karton
- wycięte koło z białego papieru (najlepiej z brystolu)
- farby-tempery w trzech kolorach: żółtym, czerwonym i pomarańczowym
- folię spożywczą
- patyczki do uszu
- pojemnik na farby ( papierowy talerzyk)

Na wycięte koło nalewamy farbę, po czym przykrywamy kawałkiem folii spożywczej. I ugniatamy :-) Pracując
palcami lub całą dłonią dzieci mieszają kolory i zamalowują okrąg. Takie "malowanie" to naprawdę ciekawe
doznanie sensoryczne. Wiem, bo dali mi spróbować ;-)

Następnie naklejamy słońce na czarny karton - czas na namalowanie promieni!

Promienie Monika może malować z Panią palcami.
TĘCZA
Co będzie nam potrzebne do wykonania takiej barwnej pracy?:
- kartka rysunkowa/techniczna w dowolnym formacie (minimum A4) - jeśli macie w posiadaniu
papier o śliskiej powierzchni, to można użyć i jego;
- gąbka do mycia naczyń;
- farby (plakatowe/temperowe/akrylowe) w kolorach tęczy;
- pędzelek do nakładania farby na gąbkę.
Sposób wykonania:

Poszczególne farby nakładamy pędzelkiem , palcami. Trzymajmy się jednej zasady - farby nie
może być na gąbce za dużo, albowiem w momencie nacisku gąbki na kartkę, zrobią nam się
brzydkie kleksy (farba się po prostu rozmyje).

Dalej, możemy przystąpić już do malowania tęczy. W tym celu umieszczamy gąbkę na kartce
(stroną pomalowaną, zaczynając od jej dolnego, lewego brzegu) i delikatnym
ruchem malujemy nią półokrąg. Proszę prowadzić rękę Moniki

5. Zajęcia muzyczne – muzykoterapia
a) Zabawa z elementami metody W. Sherborne „Witamy swoje ciało”
z jednoczesnym dotykaniem, wskazywanie, nazywaniem i masowaniem poszczególnych części
Każdy element ciała dziecka witamy oddzielnie.

ciała,

b) powitanie się dłońmi – palcami, całymi rękami, ramionami, głowami, nogami, następnie zabawa ruchowa do
piosenek:
„Głowa, ramiona,
kolana, pięty | 3x
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos”
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE - link do piosenki

„Nie chcę Cię, nie chcę Cię, nie chcę Cię znać.
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj.
Jedną mi daj, drugą mi daj i już się na mnie nie gniewaj/*2
https://www.youtube.com/watch?v=TTlNg5Iq1u4 - link do piosenki
c) rytmiczna rozgrzewka poszczególnych części ciała do melodii (kołysanie głowy, klaskanie, wykonywanie
rytmicznych ruchów ciałem, wymachy kończyn górnych i dolnych w rytm słyszanej muzyki z pomocą drugiej
osoby).
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo - link do melodii
d) Chwila relaksacji
Śpiewanie przez nauczyciela piosenki „Był sobie raz balonik”- dotykanie balonika. Masaż całego ciała
balonem przy spokojnej muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=rSPy3rm-DtQ - link do piosenki

6. Percepcja słuchowa - propozycje ćwiczeń
a. Wzbudzanie zainteresowania bodźcami wzrokowymi: kierowanie uwagi dziecka na bodźce
wzrokowe- zabawa w gaszenie i zapalanie lampki światełek latarki, lampek choinkowych.
b. Umieszczanie przedmiotów na kontrastowym tle, podawanie przedmiotów o wyrazistym
kolorze- zabawa polegająca na umieszczaniu na czarnym tle np. kartce, chustce białych
przedmiotów, ulubionych zabawek- obserwacja reakcji dziecka.
c. Doskonalenie umiejętności wodzenia wzrokiem za źródłem światła, przedmiotami, postacią
ludzką -zabawa polegająca na przesuwaniu przed oczami dziecka ciekawych przedmiotów np.
ulubionych zabawek, zabawa lusterkiem „puszczanie zajączków”.
d. Śledzenie spadających przedmiotów- zabawy w rzucanie znad głowy, na wysokości oczu
kolorowych przedmiotów- baloników, chustek, piłek, obserwacja poruszającego się „bączka” po
podłodze.
e. Stymulacja wzroku z wykorzystaniem czarno – białych kartek- zabawa w kolory czarny (może
być kartka z papieru kolorowego) biały.
f. Wieszanie wstążek o różnych kolorach na drążku i obserwacja jak się poruszają (zachęcanie
dziecka do celowego wprawiania przedmiotów w ruch).
g. Zwrócenie uwagi dziecka na znany i lubiany przedmiot po czym ukrycie go i zabawa
w szukanie- zabawa „Gdzie jest...”
h. rozpoznawanie i nazywanie znanych osób na zdjęciach- zabawa w „zobacz kto to.”
i. odbijanie powieszonej piłki, balonika.
j. Zabawy z bańkami mydlanymi- robienie baniek różnej wielkości obserwacja reakcji dziecka.
k. Potrząsanie butelką, w której znajdują się kolorowe korale, ziarna fasoli itp.

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 – 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) – opiekunowie 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.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

Propozycje ćwiczeń – Ewelina Gancarz
Monika W. . Poniedziałek, Środa

godz. 11.00-12.00

Propozycje ćwiczeń:

1. Podążanie dziecka wzrokiem za przedmiotami oddalającymi i zbliżającymi się do niego. (długopis,
maskotka, zeszyt). Do 3 powtórzeń i 4 przedmiotów.
2. W leżeniu na plecach: unoszenie prawej ręki i lewej nogi i na odwrót- ćwiczenia bierne ( pomoc
rodzica).

