Propozycje zajęć dla uczestników ZRW A – Agnieszka Małkiewicz

19.04. – 23.04.2021

1.Stymulacja polisensoryczna– spotkanie z żywiołem – woda
- Doświadcza wielozmysłowo - woda
 Zabawy w wannie – woda przelewana z kubków, z konewki, zabawy z balonami wypełnionymi wodą –
ugniatanie, rzucanie (bomby!)




Odgłosy wody – w środowisku naturalnym – deszcz, w wannie – prysznic – na dziecko schowane pod
parasolem, folią
Obserwowanie ruchu zabarwionej wody, oliwki, oleju wraz z zanurzonymi w niej przedmiotami – butelki
sensoryczne, lampa lawa -jak zrobić znajdziecie Państwo tutaj:

(34) JAK ZROBIĆ BUTELKI SENSORYCZNE DLA DZIECI DIY w domu | Idealna Mama - YouTube
(34) Lampa lawa - sprawdzony przepis! | Nauka Jest Fajna! #eksperyment - YouTube

- słuchanie odgłosów wody, życia stawu – „ Letnie głosy ptaków – Żaby nad stawem i ptaki” (12) "Letnie głosy
ptaków" Żaby nad stawem i ptaki - YouTube
- Za tło zabaw może posłużyć muzyka – Antonio Vivaldi„Wiosna” (12) Vivaldi - Koncert E-dur Allegro Wiosna cz. 1 YouTube

2. Zabawy z ziarnami
- Sensoryczna ścieżka zabawa dla dzieci - Moje Dzieci Kreatywnie

- zabawy plastyczne z kaszą/ziarnami - rysowanie na tackach wypełnionymi ziarnami, posypywanie ziarnami
pomalowanej klejem tektury, malowanie przyklejonej kaszy
Fizjoterapia i integracja sensoryczna "Simed" Beata Gajewska – posty | Facebook

3. Stymulacja zapachem – olejki zapachowe, przyprawy korzenne - wąchanie
4. Pogłębianie świadomości własnego ciała - 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

5.Komunikacja
- wyrażanie potrzeb – wskazywanie pożądanych przedmiotów/ osób – podczas posiłków, zabaw – dawać dziecku czas
na wskazania wzrokiem, ręką – dokonywanie wyborów aktywności , zabawy, posiłku
- łączenie piktogramów z przedmiotami rzeczywistymi (Bartek M.)– według wcześniejszych wskazówek
- sortowanie klocków, klamerek według koloru (Bartek M.)
- rozpoznawanie przedmiotów, wyrażanie potrzeb - gromadzimy kilka przedmiotów ważnych dla dziecka, wkładamy
kolejno do pudełka – nazywamy. Prosimy dziecko o podanie konkretnego przedmiotu – dziecko rozpoznaje, podaje
przedmiot – przedmiot ten musi być użyty w działaniu (przysmak zjedzony, zabawka użyta w zabawie itd.) Ponownie
wkładamy przedmioty do pudełka, nazywamy. Pytamy – co chcesz? – oczekujemy, że syn poda przedmiot, z którym
pragnie powiązać swoją aktywność. Po podaniu przedmiotu przez dziecko – jeszcze raz nazywamy przedmiot i
wykorzystujemy razem w działaniu.
6.Usprawnianie motoryki dużej
- wchodzenie/ schodzenie ze schodów (Filip Ł. Bartek M)
- chodzenie samodzielne i z asekuracją, pokonywanie przeszkód (różne nawierzchnie, gałęzie, poduszki, murki,
krawężniki), spacery
- Codzienny trening chodzenia, budowanie rozumienia – trzymania - za rękę opiekuna/rączkę wózka – jako warunek
działania. Wzmocnienia pozytywne – nagradzanie ( Filip Ł.), samodzielnie (Bartek M.)

5. Samoobsługa
- przeciąganie bluzy przez głowę, rąk przez rękawy – ubieranie/rozbieranie
- ściąganie butów (Filip Ł. )
- trening samodzielnego jedzenia/picia – posługiwanie się łyżką, picie z kubka, trzymanie kanapki w ręku –
odgryzanie; chwytanie cząstek jedzenia –np. pokrojona kanapka, banan, parówka – wkładanie do buzi.

Propozycje ćwiczeń dla uczestników ZRW A – Ewelina Gancarz
Bartosz M.
1. Zabawa z ciastem- formowanie z mokrego ciasta surowego różnych figur, zamykanie ręki w pięść i otwieranie,
zanurzanie rączki w cieśnie, ugniatanie.
2. Próby rzucania i chwytania piłki.
3. Próby podskoku w górę w miejscu.
4. Dotykanie, zanurzanie rąk na zmianę w ciepłej i zimnej wodzie.

Filip Ł.
1. Wykonanie masażu ciała, dociskanie ciała w okolicach pleców i klatki piersiowej.
2. Zabawa z ciastem- formowanie z mokrego ciasta surowego różnych figur, zamykanie ręki w pięść i otwieranie,
zanurzanie rączki w cieśnie, ugniatanie.
3. Próby rzucania i chwytania piłki.
4. Dotykanie, zanurzanie rąk na zmianę w ciepłej i zimnej wodzie.

Kinga J.
1. Zabawa z ciastem- formowanie z mokrego ciasta surowego różnych figur, zamykanie ręki w pięść i otwieranie,
zanurzanie rączki w cieśnie, ugniatanie.
2. Próby rzucania i chwytania piłki.
3. Dotykanie, zanurzanie rąk na zmianę w ciepłej i zimnej wodzie.
4. Wyjście na spacer , chód po różnym podłożu- po chodniku, po trawie, po ziemi.

