Propozycje zajęć rewalidacyjno wychowawczych ZRW B 12.04 – 16.04
Julia K., Mateusz Ch., Marcin Cz., Monika W.
Wiosna w parku: ptaki, liście, trawa, gałązki, kwiaty
1.METODA „Porannego kręgu”
Metoda „ Porannego kręgu” jest niczym innym jak stymulacją polisensoryczną obejmująca takie zmysły
jak : wzrok, słuch, dotyk, węch i smak.
Rodzaj bodźców, którym poddawane są dzieci zależy od pory roku.
W klasie, ten rodzaj stymulacji stosowany jest codziennie na początku dnia. Odbywa się ona w
odpowiednim klimacie, dzieci siedzą w kręgu (stąd nazwa –poranny krąg), w bezpiecznym dla siebie
otoczeniu. Mogą państwo tą metodę wykorzystać również w domu z Moniką. Kluczową rolą jest kolor
Stymulacja wzroku - Wiosną jest to kolor zielony – proszę przygotować zieloną chustę, ewentualnie zieloną
bibułę, zielone przedmioty – gałązki, kwiaty wiosenne miski, klocki, klamerki, wstążki w odcieniach
czerwonego.
Stymulacja dotykowa odbywa się poprzez masaż dłoni lub całych rąk dziecka. Wykonywany jest on na
początku zajęć z wykorzystaniem oliwki ( najczęściej zapachowej- zapach jest dobrany odpowiednio do
pory roku – wiosna cytryna). Także zapalana , na początku zajęć świeca bądź kominek zapachowy ( w
zaciemnieniu całkowitym lub częściowym- w zależności od dzieci ) , która pokazywana jest każdemu
dziecku podczas przywitania jest kolejnym elementem stymulacji. Proszę kupić świecę, bądź olejek do
kominka o zapachu cytrynowym jeżeli nie będzie takiego, może być taki jaki Wam się kojarzy z wiosną.
Należy pamiętać aby zapach nie był zbyt intensywny, drażniący.
Siła nacisku i intensywność ruchów dobierana jest indywidualnie do dziecka przez terapeutę, rodzica
Dotyk stymulowany jest poprzez kontakt z fakturami materiałów (mogą być to przedmioty związane z tym
tygodniem – ziemia, kwiaty, gałązki, trawa)
Słuch stymulowany jest nie tylko mową terapeuty ale i odpowiednimi instrumentami będącymi źródłem
bodźców dźwiękowo-wibracyjnych.
Propozycje instrumentów to :
Wiosna- bęben, mogą być też grzechotki z piaskiem ( są delikatniejsze i lepiej tolerowane przez dzieci z
nadreaktywnością słuchową).
Dźwięki można oddalać i przybliżać do dziecka , tak aby stwarzać sytuacje do szukania źródła dźwięku.
Bębenek można zastąpić garnkami, plastikowymi miskami, grzechotki można zrobić z plastykowych
butelek, puszek zapełnionych grochem, kaszą, piaskiem
Bodźce smakowe ( ale i zapachowe) to:
Wiosną – cytryna, proszę dawać dzieciom smakować cytrynę
Każda porę roku charakteryzuje też inny żywioł.
Oto przykładowa kolejność zajęć w klasie. W domu można modyfikować zajęcia i dostosowywać do
możliwości dziecka
Scenariusz zajęć metodą Porannego Kręgu:
1. Zapalenie lampki zapachowej.
2. Umożliwienie obserwacji ognia, wymienienie imienia dziecka, zwrócenie uwagi na cechy ognia.

3. 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…).
4. Spotkanie z żywiołem - wiosną rozcieramy na dłoniach dzieci glinę, przesypujemy nasiona, dotykamy
do rosnącej w doniczkach trawy, dotykanie gałęzi, kwiatów, liści )
5. Demonstracja instrumentu muzycznego (gra prowadzący i jeśli to możliwe, dziecko na grzechotkach z
piaskiem, ziarnami, bębny).
6. Zakładanie na głowy dziecka zielonej chusty – następnie dziecko samo (lub z pomocą) ściąga chustę z
głowy, zabawa zielonymi wstążkami
7. Zaciemnienie pokoju (szukanie z lampką dziecka, wymawianie jego imienia,
8. Zastosowanie bodźców smakowych (podajemy dziecku– sok z cytryny do smakowania)
9. Gaszenie lampki zapachowej (zdmuchiwać może dziecko).

2. Poszerzanie świadomości własnego ciała
a) . Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla. Instrukcje prowadzenia
zajęć znajdą państwo na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)
b) wierszyki masażyki
Odkurzacz
Bolesław Kołodziejski
Szuru szu, szuru szu,
pan odkurzacz poszedł w ruch.
Jeździ wkoło po podłodze,
warczy przy tym bardzo srodze.
Szuru szu, szuru szu,
wjeżdża wszędzie w zakamarki,
czyści też najmniejsze szparki.
Wszystkie brudy migiem wciąga
i dokładnie pokój sprząta.
Kiedy skończy zobaczycie,
cały pokój zacznie lśnić,
a odkurzacz w ciemnym kącie
o sprzątaniu będzie śnić.

Dziecko zwrócone do nas twarzą.
Przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ręce dziecka,
zataczamy na niej kółeczka.
Wsuwamy dłoń pod pachę dziecka, za kołnierz, we włosy
np., naśladujemy palcami zbieranie okruszków.
Głaszczmy dziecko po dłoni, ręce, barku.
Głaszczmy dziecko po głowie, przytulamy je.

Karuzela
Bolesław Kołodziejski
Idzie Jasio po zakupy, mama go wysłała.
Patrzy – stoi karuzela, kolorowa cała.
„Eee ..zakupy poczekają, ja pojeżdżę sobie.
Zaraz potem w sklepie obok mig zakupy zrobię”
Karuzela wciąż się kręci, Jaś jeździ z zapałem.
Nagle drapie się po głowie „Co ja kupić miałem”
Wraca biegiem do mamusi: mamusiu kochana!
Karuzela wszystko w głowie dziś mi pomieszała

Dziecko zwrócone do nas plecami. Kroczymy dwoma
palcami po plecach dziecka. Rysujemy na nich kółeczko,
rysujemy kilka kółek, kółka w przeciwną stronę niż
dotychczas.
Drapiemy dziecko po głowie, szybko kroczymy palcami
po jego głowie, karku, plecach, rysujemy na nich
palcem kółka.

Wąż to dziwne zwierzę
Autor j/w
Wąż to takie dziwne zwierzę,
Zamiast chodzić – ciągle leży.
I lubując się w pełzaniu
Ani myśli o skakaniu.
Może by polubił skoki,
Gdyby miał choć ze dwie nogi,
Lecz że nie ma jednej nawet,
Cicho sunąc, zmyka w trawę

Dziecko zwrócone do nas plecami.
Kreślimy na jego plecach linie faliste,
Szybko naśladując dłonią na plecach skoki
- opieramy ją raz na przegubie raz na palcach
Kreślimy linie faliste.

Wąż z jedną nóżką
Wciąż i wciąż pełznie wąż.
Pełznie sobie polną dróżką
Przytupując jedną nóżką.

Dziecko leży na brzuchu. Zewnętrzną krawędzią dłoni
rysujemy na jego plecach linie faliste, delikatnie
postukujemy palcem.
Idą i biegną

Idą damy na szpileczkach,
Idą dzieci w sandałeczkach,
Idą słonie po betonie,
A po drogach biegną konie.

Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. Wędrujemy po
jego plecach opuszkami palców wskazujących, kroczymy
złączonymi palcami wskazującymi i środkowymi,
spacerujemy, naciskając plecy wewnętrzną stroną obu
dłoni na przemian; z wyczuciem klepiemy dziecko po
plecach dłońmi zwiniętymi w pięść.

Słoń na wycieczce
Szedł sobie słoń na wycieczkę,
Z tyłu na plecach miał teczkę,
Nos długi – trąbę słoniową
I kiwał na boki głową.
Wolno szedł słonik szurając
Nogami jak wielkie kloce.
Tak ociężale jak … słonie
Szedł sobie wolniutko po drodze.

Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. Z wyczuciem
naciskamy jego plecy wewnętrzną stroną dłoni na
przemian. Rysujemy palcem prostokąt, rysujemy trąbę.
Ujmujemy głowę dziecka i ostrożnie kołyszemy ją na
boki. Naciskamy plecy dziecka wewnętrzną stroną dłoni
na przemian ; naciskamy dłońmi na przemian wolno
przesuwając je wzdłuż kręgosłupa do góry.

Placek
Baba placek ugniatała,
Wyciskała, wałkowała.
Raz na prawo, raz na lewo,
Potem trochę w przód i w tył,
Żeby placek dobry był.
Cicho …cicho .. placek rośnie
W ciepłym piecu u babuni.
A gdy będzie upieczony,
Każdy brzuszek zadowoli.

Dziecko leży na brzuchu. Z wyczuciem ugniatamy plecy
dziecka, delikatnie ściskamy je za boki, przesuwamy
obie dłonie po jego plecach; przesuwamy dłonie w
odpowiednich kierunkach.
Przykrywamy dziecko dłońmi lub całym ciałem.
Głaszczemy dziecko po plecach, zataczając koła.

Myszka i serek
Skrobie serek myszka mała,
Bardzo dużo naskrobała.
Teraz ser do norki niesie,
A część na wózeczku wiezie.
Równo w norce go rozkłada,
Myszek cieszy się gromada,
Z apetytem gładzą brzuszki,
Aż z radości tupią nóżki.
A gdy serek cały zjadły,
Do snu szybko się pokładły.

Dziecko leży na brzuchu. „Grabimy” plecy dziecka
rozstawionymi palcami, kroczymy palcami;
Pociągając palcami wskazującymi po plecach, kreślimy
dwie równoległe linie, leciutko stukamy wszystkimi
palcami.
Głaszczemy plecy ruchem okrężnym, leciutko stukamy
wszystkimi palcami. Głaszczemy dziecko po plecach
ruchem zagarniającym, kładziemy dłonie pośrodku
pleców.

Idzie pani, wietrzyk wieje
Idzie pani: tup, tup, tup,
Dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,
Skacze dziecko: hop, hop, hop,
Żaba robi długi skok.
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,
Kropi deszczyk: puk, puk, puk,
Deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,
A grad w szyby: łup, łup, łup,
Świeci słonko,
Wieje wietrzyk,
Pada deszczyk.
Czujesz dreszczyk ?

Dziecko zwrócone do nas plecami. Na przemian
z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców
wskazujących, delikatnie stukamy zgiętym palcem.
Naśladujemy dłonią skoki , na przemian opierając ją na
przegubie i na palcach z wyczuciem klepiemy dwie
odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę dmuchamy
w jedno i drugie ucho dziecka. Delikatnie stukamy
w jego plecy wszystkimi palcami. Klepiemy dziecko po
jego plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”, lekko
stukamy dłońmi złożonymi w pięści, gładzimy
wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym.
Dmuchamy we włosy dziecka, z wyczuciem stukamy
opuszkami palców w jego plecy.
Leciutko szczypiemy e kark.

Tu płynie rzeczka
Tu płynie rzeczka,
Tędy przeszła pani na szpileczkach.
Tu stąpały słonie
I biegały konie.
Wtem przemknęła szczypaweczka,
Zaświeciły dwa słoneczka,
Spadł drobniutki deszczyk.
Czy cię przeszedł dreszczyk ?

Dziecko zwrócone do nas plecami. Rysujemy palcami
wzdłuż jego kręgosłupa, z góry na dół, linię falistą,
szybko kroczymy po plecach opuszkami palców
wskazujących, powoli kroczymy wewnętrzną stroną
dłoni, szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi
w pięści. Delikatnie szczypiąc, wędrujemy dłonią po
plecach na skos, powoli zataczamy na nich obiema
dłońmi koła, aż odczujemy ciepło. Leciutko stukamy
opuszkami palców w plecy dziecka na dole,
niespodziewanie szczypiemy je w kark.
Autobus

Była deska
Przybita gwoździami.
Po tej desce
Przejechał autobus.
Wysiadł pan w klapeczkach,
Pani na szpileczkach
I chłopczyk w trampeczkach.
Pan w klapeczkach
Pisał na maszynie.
Pani na szpileczkach
Ugniatała ciasto.
Chłopczyk w trampeczkach
Pisał, pisał,
Az kleksa zrobił.
Mazał, mazał,

Dziecko zwrócone do nas plecami. Z wyczuciem
klepiemy dziecko dłonią po plecach – w ich górnej
części, w czterech miejscach naciskamy je palcem,
klepiemy raz wewnętrzną stroną dłoni, szybko
pociągamy po nich dłonią – w górnej części.
Poklepujemy dziecko po plecach płasko ułożonymi
palcami wskazującymi na przemian – w górę wzdłuż
kręgosłupa, szybko, z wyczuciem stukamy w plecy
opuszkami palców wskazujących na zmianę z góry na
dół, kroczymy po plecach palcem wskazującym i
środkowym z dołu do góry. Klepiemy dziecko po plecach
płasko ułożonymi palcami wskazującymi na przemian,
delikatnie stukamy palcami wskazującymi w pobliżu
łopatek, szybko, z wyczuciem stukamy na zmianę
opuszkami palców wskazujących. Z wyczuciem ściskamy

Aż dziurę wymazał.

boki dziecka na wysokości pasa, kroczymy palcami
wskazującym i środkowym w kierunku karku ( w górę),
kreślimy na plecach w ich górnej części, zawijasy.
Lekko raz klepiemy dziecko po plecach ( palce dłoni
rozstawione ), pocieramy je złączonymi palcami.
Przy słowie „dziurę” delikatnie szczypiemy dziecko
w kark.

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
a) Piasek kinetyczny – zabawa wspierająca rozwój małej motoryki oraz sprawności dłoni
Z piasku oprócz robienia babek, możemy budować rozmaite zamki, budowle i labirynty. Odciskanie dłoni,
czy bosych stóp, to bardzo fajny masaż, który dostarcza oryginalnych wrażeń dotykowych. Ukrycie w piasku
tajemniczych skarbów np.: szklanych kulek, muszelek, kasztanów lub kamyków i wspólne odszukiwanie ich,
to niezwykle emocjonująca i przyjemna zabawa

Propozycje zabaw znajdą państwo na stronie internetowej
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.
b) 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. Dajemy wąchać zapach dzieciom, i obserwujemy ich reakcje, dzielimy zapachy na takie
które się podobają oraz takie, które się nie podobają.

4. Zajęcia plastyczne
a) kwitnące drzewa w parku
Do tej pracy potrzebne są farby plakatowe, pałeczki do uszu, brązowa wycinanka, kartka,
ewentualnie można wydrukować kontur pnia drzewa i z dzieckiem pomalować go na brązowo
( można go pomalować za pomocą gąbki lub palców) Później za pomocą trzymanych razem
kilkunastu pałeczek do uszu malujemy listki i kwiaty na drzewie. Dokładna instrukcja znajduje
się na stronie internetowej
http://kreatywnieaktywnie.pl/wiosenne-kwitnace-drzewa-prace-plastyczne/

b) zaklinacz deszczu
JAK ZROBIĆ ZAKLINACZ DESZCZU? – przyda on się Wam przy porannym kręgu
Zaklinacz deszczu , inaczej kij deszczowy (rainstick), to drewniana tuba wypełniona drobnymi
kamyczkami lub nasionami grochu, kaszy itp. Przechylanie instrumentu powoduje przesypywanie się ich.
Ich dźwięk przypomina padający deszcz, kojarzy się z burzą, wiatrem, poruszającymi się koronami drzew,
do tego może być nieco inny, w zależności od materiału, z jakiego wykona się kij. Dźwięki instrumentu
uważane są za kojące. Kij wydaje tak uspokajający dźwięk, iż nawet niecierpliwe dzieci słuchają, aż do

"ostatniej kropli".

Do wykonania instrumentu potrzebujemy:
– rolkę z tektury (np. po stretchu)
– gwoździe (krótsze od średnicy rolki)
– ziarenka np. grochu, ciecierzycy, kukurydzy, fasoli, ryżu czy piasku
– taśma izolacyjna
– nożyczki
– młotek
-flamastry, farby lub naklejki do ozdobienia instrumentu
– opcjonalnie: lejek
Wykonanie:



Wbij gwoździe młotkiem w tubę, dookoła jej długości. Im gęściej, im dłuższy będzie ten spiralny
tunel, tym dłużej będzie trwał odgłos deszczu.



Zabezpiecz taśmą izolacyjną wystające końcówki gwoździ. Użycie taśm w różnych kolorach do
każdej tuby będzie bardziej atrakcyjne dla dziecka.



Wytnij z folii samoprzylepnej dwa koła większe niż koło na końcu tuby. (mogą być też z szerokiej
taśmy klejącej)



Zaklej jeden koniec tuby.



Przy pomocy lejka wsyp ziarenka z drugiej strony tuby. Powinny one zajmować ok 1/4 instrumentu.



Zabezpiecz drugi koniec przy pomocy drugiego koła z kolorowej folii samoprzylepnej.



Zabezpiecz oba końce instrumentu zaklejone papierem samoprzylepnym taśmą izolacyjną
(opcjonalnie).



Ozdób instrument według własnej koncepcji.



I gotowe!!!
Dzieci podczas tej pracy mogą dotykać tuby, bawić się ziarnami, wsypywać do tuby ziarna, dotykać
taśmy, przyklejać ją obserwować jak powstaje tuba. Na koniec razem z dziećmi ozdóbcie tubę
według waszego pomysłu. (można obkleić ją kolorowymi kartkami, bibułą, pomalować palcami itp.)

5. Percepcja słuchowa
Monika, Marcin, Mateusz
Proszę puścić dzieciom do posłuchania piosenkę „Maszeruje wiosna” (Monika, Marcin, Mateusz)
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

Odgłosy łąki:
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

6. Funkcje poznawcze
Segregowanie kolorów – żółty, zielony. Proszę przygotować dziecku przedmioty w kolorach
żółtym, zielonym ( klocki, piłki, zabawki, klamerki itp.), dwa pojemniki o takich samych kolorach (miski,
koszyki, obklejone kartony). W razie potrzeby proszę pomóc dziecku w segregacji przedmiotów do
odpowiednich pojemników. (M.CZ, M.CH).
Teraz niech dziecko z pomocą państwa uzupełni kartę pracy. Użyjcie koloru zielonego, żółtego i
czerwonego. Proszę nazywać kolory, a dziecko niech próbuje samo wybierać odpowiedni kolor kredki,
farby. (Mateusz CH., Marcin Cz.)

12.04 – 16.04.2021
Propozycje zajęć dla uczestników ZRW B - A Małkiewicz
Monika W.
Pogłębianie świadomości ciała - elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- powitanie części ciała – wzajemne dotykanie się palcami rąk, nóg, głowami, kolanami
- wożenie dziecka w kocu po podłodze – na plecach
- huśtanie w kocu
- obracanie w kocu, w kółko - delikatnie
- 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
Relaks pod chustą (np. prześcieradło) – rodzice trzymają chustę, dziecko leży na podłodze – unoszenie,
opuszczanie chusty (delikatne/gwałtowne), z jednoczesnym słuchaniem muzyki np. Antonio Vivaldi
„Wiosna” ” (12) Vivaldi - Koncert E-dur Allegro Wiosna cz. 1 - YouTube, Las wiosną (27) LAS WIOSNA YouTube
Julia K.
Pogłębianie świadomości ciała - elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- powitanie części ciała – wzajemne dotykanie się palcami rąk, nóg, głowami, kolanami
- wożenie dziecka w kocu po podłodze – na plecach
- huśtanie w kocu
- obracanie w kocu, w kółko - delikatnie
- 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
Relaks pod chustą (np. prześcieradło) – rodzice trzymają chustę, dziecko leży na podłodze – unoszenie,
opuszczanie chusty (delikatne/gwałtowne)
Mateusz Ch. Marcin Cz.
- Proste sortowanie
Przygotować po pięć sztuk takich samych przedmiotów –np. łyżeczek – klamerek – jabłek oraz odpowiednio
pudełka po butach. Do jednego pudełka wkładamy klamerkę, do drugiego łyżeczkę, do trzeciego
jabłko. Następnie podajemy przedmiot dziecku i kierujemy jego rękę w kierunku pudełka z takim samym
przedmiotem – wkładamy – mówimy – łyżka – łyżka - taki sam – bierzemy kolejny. Z czasem ograniczamy
pomoc, tak aby dziecko posortowało przedmioty.
- 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.

Propozycje ćwiczeń -Integracja sensoryczna – E. Gancarz
Propozycje ćwiczeń
Julia K.
1. Dotykanie, smakowanie pomarańczy.
2. Docisk stawów kończyn górnych.
3. Wykonanie masażu kończyn górnych i dolnych.
Marcin Cz.
1. Nauka smarowania chleba masłem z instruktażem i pomocą rodzica (proszę użyć drewnianego noża).
2. Nawlekanie makaronu na sznurek.
Mateusz Ch.
1. Docisk stawów kończyn górnych i dolnych.
2. Przesypywanie ziemi z pojemnika do pojemnika rękoma i za pomocą łopatki.
Monika W.
1. Opukiwanie twarzy opuszkami palców.
2. Słuchanie odgłosów ptaków.

