Propozycje zajęć rewalidacyjno wychowawczych ZRW B
19.04 – 23.04
Julia K., Mateusz Ch., Marcin Cz., Monika W.

Nowalijki – rzodkiewka, szczypiorek, sałata, ogórek, pomidor

1.METODA „Porannego kręgu”
Oto przykładowa kolejność zajęć w klasie. W domu można modyfikować zajęcia i dostosowywać do
możliwości dziecka. W szkole zajęcia tego typu przeprowadzamy każdego dnia.
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, zimię, 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. Stymulacja polisensoryczna wg tematu tygodnia
Nowalijki – proszę pokazać dzieciom nowalijki (rzodkiewkę, szczypiorek, sałatę, ogórek, pomidor) niech ją
dotykają, przekładają z pomocą do misek, mogą z pomocą je umyć, wąchać, próbować. Każdego dnia niech
zapoznają się z innym warzywem.

3. Poszerzanie świadomości własnego ciała




Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla. Instrukcje prowadzenia
zajęć znajdą państwo na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)
elementów Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ( Julia, Monika - huśtanie dziecka w kocu – koc
trzymają dwie dorosłe osoby, ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu). Zabawa chustą,
materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)

4. Poszerzanie świadomości dłoni:
Zabawa masami plastycznymi to super zabawa, zachęcam państwa do wykonania różnych mas plastycznych.
Julia, Monika, Mateusz, Marcin będą mogli w ten sposób doświadczać różnego dotyku, uwrażliwiać palce,
dłonie. Będą mogli bawić się nimi, ugniatać, wakować, lepić przekładać z pojemnika do pojemnika
Przepis na domową ciastolinę:
2 szklanki mąki,
1 szklanka soli,
2 łyżki oleju roślinnego,
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia,
1,5 szklanki gorącej wody.
Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i
elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze.






Polecam też przepisy na inne masy plastyczne w Internecie:
https://www.bing.com/videos/search?q=masy+plastyczne+domowej+roboty&docid=608018591090020206
&mid

5. Zajęcia plastyczne
Proszę z dzieckiem uzupełnić kontur rzodkiewki z pomocą plasteliny, bibuły, wycinanki, pomalować palcami.
Proszę wybrać jedną ze sposobów który wam najbardziej odpowiada. (Szablon rzodkiewki załącznik 1 na
ostatniej stronie)

6. Samoobsługa
Proszę Rodzice zróbcie wspólnie z dzieckiem wiosenne kanapki. Niech w miarę swoich możliwości dziecko
samodzielnie uczestniczy w robieniu kanapek ( smarowanie masłem, mieszanie twarogu, układanie warzyw
na chlebie) – Marcin, Mateusz. Niech dziecko doświadcza, poprzez smak, dotyk, węch (dotykanie, wąchanie,
smakowanie warzyw) – Monika, Julia

7. Percepcja słuchowa
Julia - słuchanie radia, magnetofonu – ręce dziecka ułożone na głośniku
Monika, Marcin, Mateusz
- słuchanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty: folia, sreberka, plastikowe kubki, darty papier,
gwizdek, butelki wypełnione ryżem, kaszą, koralikami itp.
- słuchanie muzyki poważnej – cztery pory roku Vivaldi – wiosna
https://www.youtube.com/watch?v=FD7GARq55Gc
- lokalizacja źródła dźwięków np. ukrywamy dzwonek, budzik, włączony telefon czekamy na reakcję
dziecka, pomagamy w szukaniu przedmiotu
- słuchanie bajki – proszę przeczytać dziecku bajkę „Warzywa na talerzu”
https://www.bing.com/videos/search?q=s%c5%82uchowisko+o+warzywach&docid
- odgłosy zwierząt – https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU

8. Masażyki wierszyki
Wierszyki masażyki. Oto jeden przykład takiego wierszyka, inne mogą państwo znaleźć na stronie
Internetowej https://zabawaprzedszkolaka.blogspot.com/2011/03/wierszyki-masazyki.html
PIZZA (zabawa włoska, oprac. M.Bogdanowicz)
[Dziecko leży na brzuchu]
Najpierw sypiemy mąkę [Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni]
zgarniamy ją [brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające]
lejemy oliwę [rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części pleców]
dodajemy szczyptę soli [lekko je szczypiemy]
no... może dwie, trzy.
Wyrabiamy ciasto [z wyczuciem ugniatamy boki dziecka]
wałkujemy [wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół]
wygładzamy placek [gładzimy je]
i na wierzchu kładziemy:
pomidory, [delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki]
krążki cebuli, [rysujemy koła]
oliwki, [naciskamy palcem w kilku miejscach]
... [dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy]
posypujemy serem [szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni]
(parmezanem, mozzarellą)
i... buch! do pieca. [Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji-dopóki dziecko ma na
to ochotę]
Wyjmujemy i kroimy: [Kroimy plecy brzegiem dłoni]
dla mamusi, dla tatusia,
dla babci, dla brata
dla Matyldy... a teraz [dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy]
polewamy keczupem, [kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami]
i... zjadamy... mniam, mniam, mniam.
[Gdy rodzice bawią się z dzieckiem, w tym momencie następuje zwykle cała gama połączonych z całowaniem
dziecka, delikatnym naśladowaniem gryzienia]

9. Funkcje poznawcze
Mateusz, Marcin, Monika
Segregowanie przedmiotów wg wielkości mały duży. Proszę przygotować dziecku przedmioty o różnych
wielkościach mały duży, dwa puste pojemniki (miska, koszyki, kartony itp. Niech dziecko z waszą pomocą
do jednego pojemnika wkłada małe przedmioty, do drugiego duże (np. mała piłka – duża piłka, małe auto duże auto, duży zeszyt – mały notes, niech państwo wykorzystają to co macie w domu). Proszę mówić przy
wkładaniu np. duża piłka, mała piłka.
Marcin, Mateusz – na dole znajduje się karta do wydrukowania, jeżeli mają państwo taką możliwość proszę
ją wydrukować, jeżeli nie pomińcie to zadanie.

Propozycje zajęć - Agnieszka Małkiewicz
Julia K.
1. Mieszanie rękami i stopami w pojemnikach z :
 Różnymi materiałami sypkimi – kasza manna, kasza gryczana, kukurydza, fasola, ryż
 Masą klejową/krochmalem ( mąka roztrzepana w małej ilości wody, następnie wlać
do gotującej się wody, zagotować, wystudzić), kisielem
2. Malowanie tekturowych/ plastikowych arkuszy masą klejową, dosypywanie różnych,
wyżej wymienionych materiałów sypkich – rozcieranie rękoma
3. Dotykanie, ugniatanie, zaciskanie w dłoniach dziecka rozgotowanych pokarmów –
papek – ziemniaki, marchew, sosy, zupy, soki, banany – wąchanie – smarowanie
warg, języka – smakowanie

Monika W. /Mateusz Ch. /Marcin Cz.
1. Odgłosy zwierząt - nadawanie znaczeń
Proszę otwierać kolejno załączone poniżej linki – odgłosy zwierząt. Proszę aby Monika,
Mateusz, Marcin słuchali, oglądali filmy/zdjęcia jednocześnie słuchając głosów zwierząt.
Rodzic komentuje tą aktywność poprzez nazywanie/dźwiękonaśladowanie oraz
wskazywanie odpowiedniego obrazka/zdjęcia
(34) Szczekajace Psy - YouTube
(34) Miauczenie kota - odgłosy kota - YouTube
(34) Wielokrotne pianie koguta - YouTube
(34) Odgłosy zwierząt- krowa - YouTube
(34) Świnia - odgłosy świni - YouTube
(34) Koń - odgłos konia - YouTube
2. Odgłosy zwierząt - rozpoznawanie
Proszę udostępnić dzieciom tylko głosy zwierząt - a one na podstawie dwóch
prezentowanych przez Państwa zdjęć/obrazków (zamieszczonych poniżej), wskazują
(wzrokiem/ręką), do którego ze zwierząt należy prezentowany głos.

3. Proste sortowanie, dobieranie par przedmiotów
 Dobieranie takich samych skarpetek
 Dobieranie takich samych klamerek – kolory
 Sortowanie - układanie w osobnych pojemnikach/przegródkach – łyżki/łyżeczki;
łyżki/widelce
 Dobieranie par takich samych przedmiotów z otoczenia - zabawek, owoców,
warzyw – nadawanie przedmiotom znaczeń – wskazywanie palcem dziecka,
nazywanie

Propozycje ćwiczeń - Ewelina Gancarz
Julia K.
Propozycje ćwiczeń:
1. Zabawa z ciastem- formowanie z mokrego ciasta surowego różnych figur, zamykanie ręki w pięść i
otwieranie, zanurzanie rączki w cieśnie, ugniatanie.
2. Dotykanie, zanurzanie rąk na zmianę w ciepłej i zimnej wodzie.
3. Masaż ciała z dociskiem w okolicy pleców i klatki piersiowej.

Marcin C.
Propozycje ćwiczeń:
1. Rzucanie i łapanie piłki.
2. Zapinanie i odpinanie guzików.
3. Próby skakania przez skakankę, linę rozłożoną na ziemi.

Mateusz Ch.
Propozycje ćwiczeń:
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.

Monika M.
Propozycje ćwiczeń:
1. Zabawa z ciastem- formowanie z mokrego ciasta surowego różnych figur, zamykanie ręki w pięść i
otwieranie, zanurzanie rączki w cieśnie, ugniatanie.
2. Dotykanie, zanurzanie rąk na zmianę w ciepłej i zimnej wodzie.
3. Masaż ciała z dociskiem w okolicy pleców i klatki piersiowej.

Załącznik 1

