Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
19.04.2021 – 23.04.2021r.
Seweryn D. 19.04. – 23.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Łyskawińska
Przygotowanie materiałów - Nauczyciele: Marta Suszczewicz – 6 godz. Barbara Kaiser – Szmidt – 4 godz.
Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!
1.Piosenka na powitanie:
Droga Mamo
Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę powitalną. W trakcie śpiewania złap dziecko za dłonie, klaszcz w rytm muzyki.
Skorzystaj z piosenki pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
2. Ćwiczenia komunikacyjne:
Mamo
Pobaw się z dzieckiem przywołując go z drugiego pomieszczenia. Nazywaj ulubione zabawki dziecka, pokazuj je –
obserwuj reakcje dziecka.
 odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,
 komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy,
 opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań,
 utrwalanie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem.
3. Samoobsługa („zaspokajanie własnych potrzeb”):
Mamo
Pomóż dziecku w poprawnym wykonaniu zadania, kieruj jego ręką – ale nie wyręczaj, utrwalaj zdobyte umiejętności
dziecka
a) jedzenie: poprawne spożywanie pokarmów –doskonalenie funkcji gryzienia i żucia
b) picie: picie małymi łykami
c) higiena mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności – wspólnie z Sewerynem myjemy
i wycieramy ręce
4. Stymulacja polisensoryczna – żywioł ziemia – rzeżucha, zboże
 Zabawa ziemią, wąchanie, przesypywanie, dotykanie, wsypywanie do doniczek, pojemniczków.
 Zabawa ziarnami (zboże, rzeżucha) – dotykanie, wąchanie, przesypywanie
 Sianie zboża do ziemi, rzeżuchy na mokrą watę albo do ziemi.
5.Stymulacja dotykowa i czuciowa:
a) Muskanie poszczególne części twarzy dziecka pędzelkiem, piórkiem, wacikiem nasączonym oliwką. Możemy
to robić do słów: „malujemy, oczy, czoło, nosek ” itp.
b) szybkie i wolne: klaskanie, mówienie, stukanie, śpiew
c) zanurzanie stóp i dłoni w materiałach sypkich.
d) dotykanie różnych przedmiotów o zróżnicowanej fakturze i manipulowanie nimi
e) dotykanie przedmiotów podsuwanych dziecku przez opiekuna
f) dotykanie przedmiotów znajdujących się przed dzieckiem
g) zabawy materiałami nieustrukturalizowanymi -woda ciepła i zimna, kisiel, tworzywa sypkie tworzywa
o konsystencji ciasta
h) dotykanie manipulowanie przedmiotami o trwalej strukturze -poznawanie ich kształtu faktury
i) zabawy konkretnymi zabawkami na zasadzie pokazu, naśladowania prostych czynności demonstrowanych przez
nauczyciela
j) reagowanie na dotyk opiekuna: głaskanie, przytulanie, dotykanie i masowanie poszczególnych części ciała
dziecka, zabawy paluszkowe.

6.Poznanie siebie dzięki zabawie Z UŻYCIEM METODY Ch. Knilla:
Droga Mamo
Wykonaj wraz z dzieckiem ćwiczenia zawarte w programie. Niech to będzie Wasz czas na bliskość. Pamiętamy jednak, że
pomagamy dziecku a nie wyręczamy
a) wierszyki
b) zabawy o charakterze wielofunkcyjnych ćwiczeń usprawniających
c) baraszkowanie
d) ćwiczenia usprawniające w/g programu W. Sherborne)
e) zabawy muzyczno -ruchowe z elementami dotykania poszczególnych części ciała
Zajęcia z programem Knill’a – dotyk i komunikacja cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM
7. Zabawy z drewnianymi klockami.
Mamo
Przygotuj kilka klocków drewnianych o różnych kształtach. Posadź dziecko na wózku, przygotuj stolik do pracy. Połóż
klocki na stoliku. Nakieruj rękę dziecka na klocek. Poproś, aby złapało klocek w dłoń. Następnie poproś, aby dziecko
upuściło klocek na podłogę. Po każdej udanej próbie pochwal swoje dziecko.
8. Relaksacja przy muzyce:
Mamo
Włącz ulubioną muzykę relaksacyjną dziecka. Połóż się obok dziecka na kocu., stwórz atmosferę ciepła i bezpieczeństwa
i wspólnie z dzieckiem posłuchaj. Obserwuj reakcje dziecka.
a) słuchanie

ulubionej muzyki

relaksacyjnej.

Aleksander Sz. 19.04. – 23.04.2020r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Łyskawińska
Przygotowanie materiałów - Nauczyciel: Magdalena Małecka 4g
Drogi Tato! Proszę o wykonanie proponowanych zadań:
1.Uspołecznianie:
Drogi Tato zadbaj o atmosferę bezpieczeństwa jak również o swój komfort i komfort dziecka. Niech to będzie czas na
lepsze poznanie Twojego dziecka. Obserwuj reakcję dziecka na nowe, spontaniczne zachowania
a) Wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa: przytulanie, głaskanie, obejmowanie, masaże
b) Ćwiczenia komunikacyjne: baraszkowanie, wołanie Aleksandra z drugiego pomieszczenia
c) formy zachowania: wspomaganie zachowań spontanicznych, kontrolowanie zachowania -kontrola zewnętrzna i
nauka kontroli wewnętrznej, nauka zwrotów grzecznościowych
d) wyrażanie uczuć, identyfikacja uczuć, przezwyciężanie strachu
2) Poznanie siebie dzięki zabawie Z UŻYCIEM METODY Ch. Knilla:
Drogi Tato
Wykonaj wraz z dzieckiem ćwiczenia zawarte w programie. Niech to będzie Wasz czas na bliskość. Pamiętamy jednak, że
pomagamy dziecku a nie wyręczamy
Zajęcia z programem Knill’a – dotyk i komunikacja cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM
3.Komunikacja, nawiązywanie kontaktu:
Tato
Pobaw się z dzieckiem przywołując go z drugiego pomieszczenia. Nazywaj ulubione zabawki dziecka, pokazuj je –
obserwuj reakcje dziecka. Śpiewajcie (wokalizujcie) wspólnie ulubione piosenki Aleksandra.
a) wprowadzenie systemu obrazkowego i dźwiękowego, praca na zdjęciach
b) rozwijanie umiejętności kojarzenia czynności z przedmiotem, wzbogacanie słownika biernego,
c) podtrzymywanie wokalizacji,
d) inicjowanie kontaktu.
4.Stymulacja słuchowa:
Tato
Przygotuj naturalne materiały sypkie. Pobaw się razem z Olkiem. Obserwuj reakcje dziecka.
a. słuchanie dźwięków wydawanych przez ryż, groch, kasztany, zamknięte w
balonie

butelce, nadmuchanym

5. Stymulacja dotykowa:
a) szczotkowanie dłoni i przedramion różnymi pędzlami i szczotkami przekładanie przedmiotów
z ręki do ręki.
b) dotykanie różnych przedmiotów o zróżnicowanej fakturze i manipulowanie nimi dotykanie przedmiotów
podsuwanych dziecku przez opiekuna
c) dotykanie przedmiotów znajdujących się przed dzieckiem
d) zabawy materiałami nieustrukturalizowanymi -woda ciepła i zimna, kisiel, tworzywa sypkie tworzywa o
konsystencji ciasta
6. Stymulacja wzrokowa:
Drogi Tato.
Skieruj uwagę dziecka na bodźce wzrokowe: zapalanie i gaszenie latarki
1. zabawy z latarką: wodzenie wzrokiem za

punktem światła.

7. Relaksacja przy muzyce:
Drogi Tato
Włącz ulubioną muzykę relaksacyjną dziecka. Połóż się obok dziecka na kocu., stwórz atmosferę ciepła i bezpieczeństwa
i wspólnie z dzieckiem posłuchaj. Obserwuj reakcje dziecka.
a) słuchanie

ulubionej muzyki

relaksacyjnej.

ALEKSANDER SZ. WTOREK 20.04.21.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Marciniszyn
TEMAT: Fontanna.
1. Usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki małej - zabawa paluszkowa
Rodzicu! Proponuję zabawę paluszkową, znaną już z poprzednich zajęć. Wykorzystaj podczas zabawy cytrynowy olejek
lub krem do rąk oraz wierszyk. Masuj opuszki palców dziecka lub ściskaj palce dziecka podczas wypowiadania słów
rymowanki (według instrukcji)
Dziesięć palców mam, każdy stoi sam (ściskamy po kolei opuszek każdego palca u obu rąk dziecka)
Czasem sobie porachuję, czy żadnego nie brakuje. Czy je wszystkie mam. Czy je wszystkie mam. (dotykamy po
kolei każdego palca u obu rąk dziecka)
Pierwszy palec wielki (masujemy opuszek kciuka dziecka z użyciem olejku, kremu),
wskazujący na figielki ( masujemy opuszek palca wskazującego dziecka),
trzeci palec to największy (masujemy opuszek palca środkowego dziecka) ,
a ten czwarty trochę mniejszy (masujemy opuszek palca serdecznego dziecka),
piąty- to paluszek mały (masujemy opuszek najmniejszego palca dziecka).
Oto szereg cały ( ściskamy po kolei wszystkie palce jednej dłoni dziecka)
Udanej zabawy! :-)
2. Wielozmysłowa stymulacja zmysłów dziecka - obserwacja wody, odbieranie bodźców czuciowych.
Drogi Rodzicu! Proponuję zabawę z wodą (nalewanie, przelewanie, oblewanie dłoni dziecka, obserwowanie wylewającej
się wody z kubka, plastikowej butelki )
Potrzebna będzie miska, plastikowy kubek, plastikowa mała butelka, ciepła woda.
Celem zabawy jest obserwacja wody w misce, wylewającej się z kubka, odbieranie bodźców związanych z dotykaniem
wody, odczuwaniem cieknącej po dłoni wody.
Rodzicu! Nalej ciepłą wodę do miski, zanurz dłonie dziecka, razem z dzieckiem nabierzcie wodę do kubka i oblewajcie
najpierw jedną, potem drugą dłoń dziecka.
Nabierz wodę i wylewaj ją z pewnej wysokości do miski (tak aby kubek był na wysokości oczu dziecka).
Nalej wodę do butelki i razem z dzieckiem ściskaj butelkę, aby woda wylewała się przez dziurkę, tworząc fontannę.
Obserwuj reakcje dziecka, motywuj dziecko, by skupiało uwagę na wyciekającej wodzie.
3. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i motoryki małej
Rodzicu! Potrzebna będzie miska z wodą, pudełka, plastikowe zabawki.
Do miski wrzuć zabawki dziecka (klocki, koła plastikowe), zadaniem dziecka jest wyławianie zabawek i odkładanie ich
do pudełka.

Czwartek 22.04.21.
Temat: Wiosna w sadzie.
1. Stymulowanie uwagi wzrokowo - słuchowej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.
Rodzicu! Przygotuj bębenek lub cymbałki, posłuchaj razem z dzieckiem piosenki "Maszeruje wiosna", pokaż mu obrazki
dotyczące piosenki. Skorzystaj z proponowanego linku:
https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw
Przygotuj proponowany instrument i włącz piosenkę jeszcze raz tym razem pomóż dziecku wykonać akompaniament do
refrenu piosenki.
Powodzenia! Udanej zabawy!
2. Usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Rodzicu! Przygotuj białą kartkę i farby.
stemplowania palcami.

Proponuję wykonanie wiosennego drzewa w sadzie techniką malowania/

Pomaluj dłoń dziecka zielona farbą i odciśnij ją na górze kartki. Dłoń będzie koroną drzewa. Dorysuj pień i pokoloruj go
palcem dziecka zanurzonym w brązowej farbce. Następnie na koronie drzewa poodciskaj palce dziecka zanurzone w
białej lub różowej farbce. Załączam rysunek pomocniczy :-)

3. Rozwijanie świadomości ciała – zabawa z wykorzystaniem Programów Aktywności Knillów – Programu
Specjalnego.
Na koniec proponuję zajęcia, usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową oraz rozwijające motorykę duża i małą oraz
świadomość ciała.
Rodzicu, dla ułatwienia podaję link do filmu instruktarzowego. Wystarczy go skopiować, wkleić w przeglądarce
i postępować zgodnie z instrukcjami słownymi i ruchowymi.
https://youtu.be/kqLJ-NmuH1E
Powodzenia! Udanej zabawy!

Drogi Rodzicu!
W miarę możliwości proszę o dokumentowanie przebiegu fragmentu zajęć i przesłanie mi za pośrednictwem
Messengera lub na adres mailowy. Anna Marciniszyn.

Aleksander Sz. 19.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ilona Krzesińska
Szanowny Tato! Proszę o wykonanie proponowanych zadań:
Ćwiczenia komunikacyjne:


odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,



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



opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań,

Stymulacja słuchowa:
Piosenka „ W naszym ogródeczku”
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o
Funkcje poznawcze:
Motorka mała:


ZIEMIA- dotykanie, mieszanie rękoma w pojemniku z ziemią ogrodową - ziemia sucha/ ziemia mokra/ błoto oglądanie rąk oblepionych ziemią, rozcieranie w dłoniach, - odbijanie śladów rąk, stóp na kartkach papieru,
kartonie, gazecie,



sadzenie w pojemniczkach cebuli, – podlewanie, obserwowanie zmian.



Zajęcia plastyczne – mieszanie w pojemniku z łupinami cebuli – zaciskanie w dłoni, rozcieranie, wąchanie.
Przekładanie łupin na kartki papieru – przyklejanie, rozcieranie, postukiwanie.
W razie wątpliwości proszę o kontakt

Maciej W. 19.04. – 23.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Łyskawińska
Przygotowanie materiałów - Nauczyciel: Jolanta Przyłucka 10g.
Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!
1. Stymulacja słuchowa:
Droga Mamo, proszę udostępnij dziecku nagranie:
„Wiosna w błękitnej sukience”- www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA
Proszę opowiedzieć Maćkowi o wiośnie ( słońce, śpiew ptaków, zapach kwiatów).
2. Stymulacja wzrokowa:
Funkcje poznawcze:
Droga Mamo, proszę pokaż dziecku jeżeli masz taką możliwość naturalne kwiaty ( żonkile, tulipany lub inne). Maciej
niech je ogląda, dotyka kwiaty w miarę swoich możliwości. Podczas oglądania możesz opowiadać dziecku o kolorach
kwiatów, kształcie pąków itp.
Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania naturalnych kwiatów można pokazać dziecku kwiaty wykorzystując do tego
obrazki.
3. Stymulacja węchowa:
Droga Mamo, proszę daj dziecku do powąchania oliwkę, perfumy o zapachu kwiatowym.
4. Motorka mała:
Mamo, proszę pomóż Maćkowi wykonać zadanie:


dziecko przekłada kwiat z ręki lewej do ręki prawej i odwrotnie,



dziecko wraz z rodzicem tworzy bukiet,



dziecko wkłada kwiaty do wazonu.

5. Relaksacja:
Mamo, proszę udostępnij dziecku nagranie:
www.youtube.com/watch?v=l51dNc0bXYU
6. Ćwiczenia komunikacyjne:
Mamo
Pobaw się z dzieckiem przywołując go z drugiego pomieszczenia. Nazywaj ulubione zabawki dziecka, pokazuj je –
obserwuj reakcje dziecka.
a.
b.
c.
d.

odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,
komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy,
opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań,
utrwalanie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem.

7. Samoobsługa („zaspokajanie własnych potrzeb”):
Mamo
Pomóż dziecku w poprawnym wykonaniu zadania, kieruj jego ręką – ale nie wyręczaj, utrwalaj zdobyte umiejętności
dziecka
a) jedzenie: poprawne spożywanie pokarmów –doskonalenie funkcji gryzienia i żucia
b) picie: picie małymi łykami
c) higiena mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności – wspólnie z Sewerynem myjemy i wycieramy
ręce
8. Zabawy z drewnianymi klockami.
Mamo
Przygotuj kilka klocków drewnianych o różnych kształtach. Posadź dziecko na wózku, przygotuj stolik do pracy. Połóż
klocki na stoliku. Nakieruj rękę dziecka na klocek. Poproś, aby złapało klocek w dłoń. Następnie poproś, aby dziecko
upuściło klocek na podłogę. Po każdej udanej próbie pochwal swoje dziecko.
9. Poznanie siebie dzięki zabawie Z UŻYCIEM METODY Ch. Knilla:
Droga Mamo
Wykonaj wraz z dzieckiem ćwiczenia zawarte w programie. Niech to będzie Wasz czas na bliskość. Pamiętamy jednak, że
pomagamy dziecku a nie wyręczamy
a) wierszyki
b) zabawy o charakterze wielofunkcyjnych ćwiczeń usprawniających
c) baraszkowanie
d) ćwiczenia usprawniające w/g programu W. Sherborne)
e) zabawy muzyczno -ruchowe z elementami dotykania poszczególnych części ciała
Zajęcia z programem Knill’a – dotyk i komunikacja cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM
10. Relaksacja przy muzyce:
Mamo
Włącz ulubioną muzykę relaksacyjną Maćka. Połóż się obok dziecka na kocu., stwórz atmosferę ciepła i bezpieczeństwa i
wspólnie z dzieckiem posłuchaj. Obserwuj reakcje dziecka.
a) słuchanie

ulubionej muzyki

relaksacyjnej.

JULIA K.- PONIEDZIAŁEK 19.04.2021r, ŚRODA 21.04.2021 r
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Danuta Masiuk

ZWIERZĘTA DOMOWE I WIEJSKIE.
DROGA MAMO!
Proszę o wykonanie proponowanych zadań i ćwiczeń : ZWIERZETA DOMOWE I WIEJSKIE- KROWA, KOŃ
Mamo ! Proszę o skorzystanie z podanych linków do pracy z dzieckiem.
1.Korzystanie z linków Youtube dt. Dotyk, komunikacja, świadomość ciała i przestrzeni - wg.Ch. Knilla cz1,2codzienne ćwiczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM
1.Nauka nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia .
Piosenka na powitanie.
Podnoszenie ręki z pomocą mamy na powitanie i pożegnanie. Uważne słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie.
Proponuję jedną z zabaw paluszkowych.

2. Stymulacja słuchowa – Słuchanie A.Vivaldiego ,,Cztery pory roku’’- WIOSNA

https://youtu.be/GRxofEmo3HA

3.Komunikacja :
-komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie o tym co robimy (np. mama odkurza, myje naczynia,
wkłada pranie do pralki, otwiera okno, zamyka drzwi itp.)
- opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań, słuchanie bajek na CD.

Mamo przeczytaj Julii wiersz ,,Na wiejskim podwórku” z odpowiednią intonacją. Możesz czytając i wymieniając
określone zwierzę naśladować jego głos ( mu-mu. iha – iha, chrum- chrum itp.)

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa- łaciate cielątko
Koń- brązowe źrebiątko
Świnka- różowe prosiątko
Kurka- pierzaste kurczątko
Kaczka- płetwiaste kaczątko
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa- łaciate cielątko
Koń- brązowe źrebiątko
Świnka- różowe prosiątko
Kurka- pierzaste kurczątko
Kaczka- płetwiaste kaczątko
Każda prowadziła swoje dzieciątko!
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowa- łaciate cielątko
Koń- brązowe źrebiątko
Świnka- różowe prosiątko
Kurka- pierzaste kurczątko
Kaczka- płetwiaste kaczątko
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Znalazło mamę każde dzieciątko!
4. Stymulacja percepcji dotykowej– ćwiczenia polisensoryczne
Mamo. Proszę niech Julia z Twoją pomocą dotyka materiały o rożnej fakturze (są w pudełku)- miękkie, szorstkie,
puszyste, ostre imitujące skórę i sierść zwierząt.
Jeżeli posiadasz maskotkę krowy lub konia (plastikową, lub miękką ) niech Julia z Twoją pomocą dotyka, manipuluje.
Opisuj sylwetę konia lub krowy. Niech Julia dotyka poszczególne części ciała krowy, konia. Naśladuj odgłosy krowy,
konia.
5.Pobawcie się w zabawy dżwiekonasladowcze. Skorzystajcie z linku na YouTube ,,Jakie to zwierzę ?’’ i ,,Jakie zwierzę
wydaje ten dżwięk’’
https://youtu.be/VyXhyl00qGw

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA

Mamo możesz także wykorzystać bajkę ortofoniczną ,,W zagrodzie Małgosi ‘’( Podczas czytania naśladuj odgłosy
zwierząt- raz ciszej, raz głośniej)
Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi
każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.
Kura gdacze: Kod, ko, dak.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: Gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: Be, be, be.
Koza meczy: me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta gra,
aż Małgosia jeść im da.
Mamo. Jak będzie ładna pogoda proszę idź z Julią na spacer :na działkę, do parku. Proponuję także wycieczkę na wieś.
Niech wszystkimi zmysłami poczuje wiatr, słońce. Niech Juli słucha odgłosów ptaków, napotkanych zwierząt-psa, kota,
może na spacerze, wycieczce spotkacie konia lub krowę.
6. Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała: - masaż ciała (przegłaskiwanie, rozciąganie, dociskanie określonych
partii ciała – pleców, nóg, kończyn górnych, dolnych, opuszków palców u rąk i nóg).
7. Motoryka mała – trzymanie w ręce z pomocą mamy piłeczki - wkładanie piłki do pudełka, wyjmowanie piłki z
pudełka. Manipulowanie różnymi piłeczkami sensorycznymi.
Mamo. Podczas zabaw paluszkowych dziecko poznaje nowe rodzaje ruchów i możliwości ich połączenia. Opanowuje je
przy pomocy Twojej, terapeuty dzięki wielokrotnemu powtarzaniu. Zabawy paluszkowe poprawiają sprawność manualną,
która potrzebna jest przy wykonywaniu czynności precyzyjnych ruchów ręki, usprawnianiu ręki: wkładania, wyjmowania,
rysowania, lepienia, trzymania przedmiotu w ręce itp. Przeprowadzenia poszczególnych zabaw nie wymaga wiele czasu.
Są to zabawy kilkuminutowe. Powodzeniem tych zabaw jest wielokrotność ich powtarzania.
Proponuję zabawy paluszkowe :

8.Relaksacja przy muzyce.

Julia K. 22-23.04.2021 (czwartek, piątek)
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marzena Łabuda
Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować z Julką według wskazówek.

1. Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Julki nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
2. Komunikacja (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Julką inicjując w ten sposób z nią kontakt
- zadawanie pytania wymagającego odpowiedzi „tak” skierowanego do Julki i wspólne przytaknięcie głową do przodu
- zabawa z ciastoliną - wygniatanie ciastoliny w dłoni- mówienie do Julki o tym co robimy
Temat zajęć: Zwierzęta gospodarcze

czwartek – Pies

piątek – Kot

3. Funkcje poznawcze :
Percepcja słuchowa
- kontrolowanie reakcji Julki na dźwięki usłyszane z otoczenia
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla realizujemy program I – link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
- słuchanie piosenki o zwierzętach: Dziadek fajną farmę miał - piosenki dla dzieci Old McDonald po polsku BZYK.tv
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
(machanie i tańczenie rączkami w rytm piosenki)
- Czytamy Julce przygody o Zosi mieszkającej w zoologicznym azylu dziadka Horacego
- Słuchanie odgłosów szczekającego psa link https://www.youtube.com/watch?v=E_6F6fA_ank
- słuchanie odgłosów miauczącego kota – link https://www.youtube.com/watch?v=VLtcQpEDVkg
Percepcja dotykowa, węchowa
- Poznawanie, dotykanie różnych elementów związanych ze zwierzętami - zabawa z futerkiem z naszego magicznego
pudełka - przytulanie, głaskanie, wąchanie, wygniatanie futerka
4. Motoryka mała
- Malowanie farbami postaci pieska – używamy farb w wyciskanych tubkach - z naszego pudełka (załącznik 1)
Pozdrawiam.
Życzę miłej pracy.

załącznik 1

Borys S.19-23.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Kamila Kopczyńska
Proszę o zachowanie wykonanych prac, lub zrobienie zdjęcia podczas wykonywanych ćwiczeń.
1. Poznanie wielozmysłowe – spotkanie z żywiołem – ziemia - kwiaty
- mieszanie rękoma w misce z ziemią
- dotykanie żywych kwiatów, płatków, łodyg, liści
2. Zajęcia plastyczne
- zabawa z klejem, dotykanie kleju palcami, rozcieranie na kartce, wyklejanie szablonu żonkila żółtą bibułą
- zabawa z plasteliną, rozcieranie plasteliny w dłoniach, wyklejanie plasteliną konturów tulipana.
3. Rozwijanie świadomości własnego ciała z wykorzystaniem programu
Aktywności Ch. Knilla - w wyszukiwarkę www.youtube.com proszę wpisać „METODA Knill/program wprowadzający”
albo https://www.youtube.com/watch?v=rA1TKTJ1kig
Obserwuj ruchy osoby na filmie, spróbuj to samo wykonać z Borysem, siedząc naprzeciwko niego, lub siedząc okrakiem
mając Borysa opartego o swoją klatkę piersiową.

Borys S. 19-23.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Oklepywanie pleców i klatki piersiowej.
2. Wykonanie ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych.

