Wybrane metody i ćwiczenia stosowane podczas
terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku

Nazwa metody
Metoda Dobrego
Startu

Szczegółowe treści nauczania

Pomoce

1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata:
 Poznaje i zapamiętuje cechy swojego
wyglądu;
 Uczy się orientować w schemacie
swojego ciała;
 Rozwija poczucie tożsamości;
 Ćwiczy orientację w przestrzeni;
 Poznaje pojęcia matematyczne
dotyczące wielkości, kształtu,
położenie w przestrzeni;
 Poznaje cechy i nazwy figur: koło,
kwadrat, trójkąt, prostokąt;
 Ćwiczy koncentrację uwagi;
 Doskonali pamięć i zdolność
kojarzenia;
 Odnajduje i wskazuje podobieństwa i
różnice.

Płyty CD:
1.Piosenki do rysowania
– MDS
2.W co się bawić z
dziećmi- Ja wśród
innych, Ciało i
przestrzeń, Zabawy
ruchowe z opowieścią.
3. Klaśnij, tupnij, raz
dwa, trzy- zabawy
kształtujące orientację w
schemacie ciała- autor :
M. Barańska

2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie:
 Wykonuje ćwiczenia rozwijające dużą
i małą motorykę oraz kształcące zmysł
równowagi;
 Doskonali koordynację ruchową i
słuchowo – ruchową;
 Ćwiczy koordynację ruchowosłuchowo- wzrokową;
 Słucha piosenek śpiewanych przez
nauczyciela lub z nagrań;
 Uczy się rozpoznawać piosenki na
podstawie melodii nuconej lub granej;
 Ilustruje ruchem treść piosenki;
 Różnicuje i rozpoznaje dotykiem
faktury;
 Uczy się polisensorycznie;
 Rysuje rozmaitymi narzędziami na
kartonach o zróżnicowanym formacie;
 Uczy się wyciszać swoje emocje.

3. Odnajdowanie swojego miejsca w grupie
rówieśniczej:
 Wzmacnia wiarę w swoje możliwości;
 Uczy się współpracować;
 Uczy się czekać na swoją kolej;
 Uczy się kontrolować swoje emocje,
właściwie reagować na zachowania
innych;
 Kształci umiejętności przestrzegania
umów dotyczących zachowania się
podczas zajęć.

4. Budowanie systemu wartości:
 Próbuje naśladować właściwy sposób
zachowania się i odnoszenia do
innych;
 Uczy się szanować wytwory własnej
pracy i innych osób.
Terapia Integracji
Sensorycznej - SI

1. Usprawnianie układu przedsionkowo –
proprioceptywnego;
2. Ćwiczenia normalizujące układ
przedsionkowy i proprioceptywny;
3. Masaż normalizujący czucie głębokie;
4. Usprawnianie układu dotykowego;
5. Ćwiczenia kształtujące obraz i schemat
własnego ciała oraz orientację przestrzenną;
6. Ćwiczenia równoważne;
7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i
sekwencyjności;
8. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych;
9. Kształtowanie ruchy obronnego;
10. Usprawnianie małej motoryki i ćwiczeń
grafomotorycznych

Ruch Rozwijający –
metoda Weroniki
Sherborne

1. Ćwiczenia do poznania własnego ciała:
 Wyczuwanie brzucha, placów,
pośladków;
 Wyczuwanie nóg i rąk
 Wyczuwanie łokci,
 Wyczuwanie twarzy- duże oczy i
mrużenie oczu, zabawne miny.
2. Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność
siebie i poczucie bezpieczeństwa w
otoczeniu:
 Ćwiczenia w parach – mostek;
 Ćwiczenia w grupie- tunel.

Materac, karimata, folia
bąbelkowa, koc, koło
rehabilitacyjne, hamak,
piłki o różnej fakturze,
domino dotykowe,
butelki z piaskiem,
ryżem, kaszą, piasek
kinestetyczny itp.

Programy
Aktywności:
Świadomość ciała,
kontakt i
komunikacja – M.
Ch. Knill, ów

Kinezjologia
Edukacyjna- Metoda
Dennisona

3. Ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie
kontaktów i współpracę z partnerem i
grupą:
 Ćwiczenia w parach (partner aktywny i
partner bierny)
 Ćwiczenia „przeciwko” w parach;
 Ćwiczenia „razem” w parach –
obydwaj partnerzy aktywni;
 Ćwiczenia razem w grupie.
Cele:
 Wprowadzenie struktury;
 Wzrost poczucie bezpieczeństwa;
 Wzrost umiejętności określania osobistej
struktury;
 Wydłużanie czasu koncentracji uwagi (na
muzyce, ruchu, osobie)’
 Doświadczanie różnych ruchów własnego
ciała;
 Wzrost świadomości ciała, wyodrębnienie
jego części;
 Polepszenie samokontroli nad ruchami;
 Przygotowanie dziecka do wykonywania
różnych ruchów symetrycznych,
asymetrycznych, krzyżujących się;
 Doskonalenie koordynacji ruchów;
 Zrytmizowanie ruchów;
 Doskonalenie precyzyjnej motoryki;
 Doskonalenie percepcji słuchowejzapamiętywanie ich sekwencji;
 Doskonalenie umiejętności obserwacji i
naśladownictwa;
 Nawiązywanie kontaktu wzrokowego;
 Wzrost pewności siebie;
 Rozwój umiejętności współdziałania i
współpracy podczas wykonywania różnych
aktywności z osobą dorosłą;
 Opanowanie zasady naprzemienności
1. Ćwiczenia na przekraczanie linii
środkowej:
 Ruchy naprzemienne;
 Leniwe ósemki;
 Rysowanie oburącz.
2. Ćwiczenia wydłużające mają za zadanie
przywrócić pierwotną długość mięśni i
poprawić budowę ciała:
 Aktywna ręką.

Płyty CD:
1. Program
Wprowadzający
– około 8 minut.
2. Program I- 15
minut.
3. Program II – 15
minut.
4. Program III – 20
minut
5. Program IV- 20
minut.
6. Program
Specjalny – dla
dzieci z poważną
niepełnosprawno
ścią ruchową- 25
minut.

Metoda werbo tonalna
Wg Petera Guberina

3. Ćwiczenia energetyzujące:
 Picie wody;
 Punkty na myślenie;
 Energetyczne ziewanie
1. Nauka samogłosek i 4 spółgłosek: l, m, p-b.
 Opiera się na wykorzystaniu relacji
zachodzących między mową a ruchem,
poprzez oddziaływania na rozwój motoryczny
dziecka, na zmysł równowagi.
 Uwrażliwia słuch i rozwija komunikację
językową. Określone ruchy są powiązane z
odpowiednimi dźwiękami.
 Założeniem metody jest przełożenie ruchów
całego ciała (makroruchy) na ruchy narządów
artykulacyjnych (mikroruchy) i wykorzystanie
związku, jaki pomiędzy nim istnieje.
 Osiąga się to przez stosowanie technik: rytmu
ciała i rytmu muzycznego oraz zabaw
fonacyjnych i wyliczanek. Rytm ciała jest
wykorzystywany do pracy nad percepcją
mowy.
 Ruchy ciała służą nie tylko do wywoływania
głosek, tworzenia sylab, ale też do układania
zdań bez pomocy odczytywania mowy z ust.
 W trakcie terapii wykorzystywane są
wyliczanki-rymowanki, które stanowią
rytmiczną i muzyczną stymulację.

Przygotowała
Anna Słotwińska –
Terapeuta WWRD, oligofrenopedagog

