Tygodniowy plan zajęć zdalnych od 30.03.2020 do 3.04.2020

Trening umiejętności samoobsługowych według zaleceń wykonywać codziennie.

Poniedziałek

Ćwiczenia muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem własnego ciała jako instrumentu oraz
rekwizytów (2 plastikowe butelki, 2 papierowe rolki po ręcznikach, 2 patyki )

- rodzic uderza swoimi dłońmi o poszczególne części ciała dziecka (np. dłonie, ramiona, uda,
kolana, stopy) w sposób rytmiczny (zacząć od prostych rytmów, np. naśladującego bicie
serca, potem przejść do trudniejszych, np. dwa uderzenia, trzy uderzenia, dwa uderzenia, trzy
uderzenia itd.);
- wykonać ćwiczenia rytmiczne z rekwizytami, np. uderzanie butelkami jedna o drugą, potem
zachęcanie dziecka, by też uderzało (w sposób dowolny), uderzanie butelkami o części ciała
dziecka itd.;
- rytmiczne uderzanie, klaskanie w rytm śpiewanej piosenki, np. Tańczymy labado, tańczymy
labado…; można wykorzystać znane utwory rytmiczne, np. The Queen „We will rock you”,
Urszula „Konik na biegunach”, G. Bizet „Marsz torreadora”, W.A. Mozart „Marsz turecki”.

Wtorek
Terapia taktylna wg przesłanej instrukcji
Stymulacja z użyciem materiałów sypkich (np. piasek, kasza manna, kasza gryczana, ryż,
groch itp.) – wykorzystać materiały o zróżnicowanej ziarnistości, pracować z dzieckiem
najlepiej na podłodze i na dużej powierzchni, by nic je nie ograniczało.
- posypywanie dłoni po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przesypywanie między palcami,
zasypywanie dłoni, słuchanie spadających ziaren na różne powierzchnie, np. plastikową tacę,
deskę, tekturowe pudełko, lustro itp. , słuchanie przesypywanych materiałów z pojemnika do
pojemnika, delikatne rozcieranie ziaren w dłoniach;
- wytwarzanie szumu – przesypywanie materiału sypkiego w dużym prostokątnym pudełku,
np. po pizzy, z jednej strony na drugą.

Środa
Wierszyki – masażyki (dziecko leży na brzuchu)
Pizza
Najpierw sypiemy mąkę (przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni)
Zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zgarniające)
Lejemy oliwę (rysujemy palcem linię falistą, począwszy od karku aż do dolnej części pleców)
Dodajemy szczyptę soli, no może dwie, trzy (delikatnie szczypiemy)
Wyrabiamy ciasto (ugniatamy boki dziecka)
Wałkujemy (wodzimy pięściami po plecach dziecka w górę i w dół)

Wygładzamy placek (głaszczemy całe plecy)
I na wierzchu kładziemy: pomidory, krążki cebuli, oliwki (rysujemy palcem kółka, naciskamy
palcem w kilku miejscach)
Posypujemy serem (lekko i szybko stukamy opuszkami palców po całych plecach)
Buch! Do pieca. (kładziemy się na dziecku i na chwilę pozostajemy w tej pozycji)
Wyjmujemy pizzę z pieca i kroimy (brzegiem dłoni naśladujemy ruch krojenia)
Dla mamy, dla taty, dla brata…
Polewamy keczupem (kreślimy na plecach esy floresy) i zjadamy.

Terapia ręki
Dostarczenie Wojtkowi materiałów o zróżnicowanej fakturze, by mógł je dotykać, poznawać
ich kształty, zgniatać, targać, niszczyć – np. duże kartonowe pudła (można w nich zrobić
otwory, by mógł wkładać w nie palce), duży styropian, folia bąbelkowa, gazety nasączone
zapachem (perfumy, olejki eteryczne, ocet), duża poszewka z poduszki (lubi naciągać na
ręce), gałęzie (do łamania), deska z otworami itp.

Czwartek
Terapia taktylna wg przesłanej instrukcji
Biblioterapia – czytanie wybranych wierszy Jana Brzechwy lub innych wierszy i opowiadań
dostępnych w domowej biblioteczce;
- słuchanie wierszy w wykonaniu Piotra Fronczewskiego dostępnych na kanale YouTube
(Akademia Pana Kleksa – Zoo)

Piątek
Stymulacja zmysłu słuchu
- wytwarzanie dźwięków przy użyciu przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu
w różnej odległości od Wojtka, z prawej i z lewej strony – przybory kuchenne i sprzęt
gospodarstwa domowego, (np. suszarka, mikser, krojenie nożem na desce, tarcie na tarce,
stukanie pokrywką o pokrywkę, zamykanie pojemników itp.);
- na kanale YouTube można znaleźć odgłosy różnych urządzeń i sprzętów kuchennych.

