
STRUKTURA  ZAJĘĆ  REWALIDACYJNO  -  WYCHOWAWCZYCH Z   

UCZNIEM Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

 

Data: 
 

Temat zajęć: 

  

Cele ogólne (do wyboru na poszczególnych zajęciach):  

  

Cele operacyjne (  cele wynikające z wymienionych powyżej celów ogólnych): 

 

Cele rewalidacyjne:   
 

Metody: metody dostosowane do tematu zajęć. 

 

Formy: formy dostosowane do tematu i metod pracy. 

 

Środki dydaktyczne: pomoce dostosowane do tematyki  i metod pracy na  

                                   zajęciach.  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

 

1. Zajęcia wstępne. Czynności organizacyjno- porządkowe.  

 

2. Elementy metody stymulacji polisensorycznej „Poranny Krąg”.  

 
Metoda  stymulacji polisensorycznej „Poranny Krąg”   jest stymulacją obejmującą 

takie zmysły jak : wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Rodzaj bodźców , którym 

poddawane są dzieci zależy od pory roku. Kluczową rolę w tych zajęciach odgrywa 

terapeuta, którego postawa, ruchy, ton głosu może wpływać na dziecko wyciszająco 

lub pobudzająco. 

 

3. Realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 

według dziennego Planu Pracy Rewalidacyjno- Wychowawczej dla 

ucznia opartego na wykorzystaniu następujących metod pracy z 

dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.  
 

 

 Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne        

Są to ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała. Ruchy należące do 

tej kategorii pozwalają na stopniowe poznanie poszczególnych części ciała, co stanowi 

sprawę kluczową i prowadzi do poznania własnego ciała, pozwala kształtować 

związek jednostki z otoczeniem fizycznym, wiedzie  do wytworzenia się związku z 



drugim człowiekiem, prowadzi do współdziałania w grupie , czy też  ułatwia bycie 

kreatywnym. 

 

 Metoda M.  i Ch. Knillów                                                                                                             

Podstawowym   jej    celem   jest   rozbudzenie   aktywności  osoby  niepełnosprawnej, 

zachęcenie jej do działania i przejawiania własnej inicjatywy. Działania  terapeutyczne 

oparte są na tworzeniu sposobności do  doświadczania,   nabywania   i   organizowania 

podstawowych   informacji   o  sobie.  Niezbędne   do   tego   jest   jednak   stworzenie 

warunków, w których podopieczny będzie  czuł  się  bezpiecznie, w  których  możliwe 

będzie wywołanie i utrzymanie jego uwagi.     

                                                

 Muzykoterapia 

Obejmuje ona  dwie  grupy  oddziaływań:  muzykoterapię  receptywną  polegającą  na 

wykorzystaniu   wpływu   muzyki   na    psychofizyczny    rozwój      człowieka    oraz 

muzykoterapię  aktywną   łączącą    dobierane    bodźce   dźwiękowe   z    aktywnością 

ruchową. 

 

 Snoezelen - Sala Doświadczania Świata 

Zasadniczym celem  stosowania  Sali  Doświadczania  Świata  w  procesie  rewalidacji 

osób głębiej upośledzonych umysłowo  jest  pobudzanie  zmysłów,  oddziaływanie  na 

nie  przy  pomocy  odpowiednio   dobranych   bodźców.  A   poprzez   to   wyzwolenie 

aktywności własnej osoby poddanej tej terapii oraz ułatwienie kontaktu  z  opiekunem. 

To   pobudzanie   dotyczy   wybranego  zmysłu.  Oddziałuje   się  nań  podając  osobie 

upośledzonej  ściśle  uporządkowane   proste   bodźce  np. dźwięki,  barwne  plamy  w 

specjalnie  do tego  celu przygotowanych salach. Pozostawia  się  jej  jednak  swobodę 

co  do  wyboru  tych  bodźców   jak i  czasu  koncentrowania  się na nich. Bodźce te są 

dobrane w taki sposób, by nie tylko  stymulowały  ludzkie  zmysły,  ale  i umożliwiały 

miły  odpoczynek  połączony  z  biernym  ich  odbiorem. 

 

 Niedyrektywna Terapia Zabawowa 

Terapia ta została oparta na koncepcji Virginii Axline. Zasadniczą  cechą oddziaływań 

terapeutycznych,  opartych  na  dowolnej  zabawie  dziecka,  jest ich niedyrekrywność. 

Zadaniem   terapeuty   jest  obserwacja   czynności    wykonywanych    przez  dziecko, 

obdarzanie dziecka jedynie uwagą niewartościującą. 

 

 Chromoterapia (inaczej koloroterapia) 

Metoda      polegająca      na    eksponowaniu     zmysłu    wzroku    danej   osoby     na 

odpowiednie  barwy.   Koloroterapia   może   uspokajać,   relaksować   lub   pobudzać. 

Zakłada, że przebywając w otoczeniu różnych barw, możemy mieć więcej   energii  do 

życia, więcej optymizmu. 

 

 Metoda malowania dziesięcioma palcami                                                                                       
Jest jedną  z  najpopularniejszych  metod  i  technik   terapii   pedagogicznej,   które  w 

procesie  stymulacji,  usprawniania  oraz wspomagania rozwoju dziecka, wykorzystują 

plastykę, muzykę czy też ruch. Metoda ta ułatwia pokonywanie lęków,  wewnętrznych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relaks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Optymizm


zahamowań    dziecięcych   oraz   wzmacnia  wiarę  we  własne   możliwości   dziecka. 

Niewątpliwie pobudza jego ekspresję twórczą i  jest   doskonałą   zabawą   dla  małych 

twórców,   gdyż      wykorzystuje   naturalną   skłonność   najmłodszych  do    pracy   z 

substancjami    o     konsystencji     mazi,   błota.   Artykuł     charakteryzuje    metodę,   

przybliża  sposób  pracy  oraz  wskazuje   efekty,   jakie   można osiągnąć stosując ją 

w pracy terapeutycznej. 

 

 Elementy   metody   Shantala    

 

Metoda   ta   jest   starożytną  techniką  masażu  dla niemowląt i dzieci wprowadzoną 

na europejski  grunt   przez   francuskiego  położnika nazwiskiem Leboyer. Głównie 

masaż ten  jest  przeznaczony  dla   niemowląt,   jednak równie    pozytywne    efekty     

można     zaobserwować     stosując     go     u     dzieci niepełnosprawnych w  stopniu  

głębokim  zwłaszcza  tych  z  deficytami  na  poziomie emocji.  
  

 Elementy Integracji  Sensorycznej  
W   przypadku   dzieci   z   głęboką   niepełnosprawnością   nie  jest  możliwe  w  pełni 

wykorzystanie metody SI. Nie jest ona  uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda 

na rowerze, pisanie, czytanie),  ale  usprawnianiem  pracy  systemów  sensorycznych  i 

procesów   układu   nerwowego,   które  są  bazą   do  rozwoju  tych   umiejętności.  W  

toku pracy tą metodą stymuluje się zmysły dziecka oraz usprawnia  takie  zakresy,  jak 

np. motoryka mała, motoryka duża, koordynacja  wzrokowo-ruchowa.  Zadaniem   jest 

przy   zastosowaniu    odpowiednich   technik,   eliminowanie,   wyhamowywanie   lub 

ograniczenie     niepożądanych      bodźców      obecnych      przy    nadwrażliwościach 

sensorycznych     lub    dostarczanie    silnych    bodźców, co    jest    konieczne    przy 

podwrażliwościach  systemów   sensorycznych. 

 

 Ustno – twarzowa terapia regulacyjna Castillo – Moralesa  
Za  pomocą  tej  metody  mogą    być  leczone wszystkie neuromotoryczne zaburzenia strefy 
ustno- twarzowej  od  pierwszych  dni   życia  dziecka.  Metoda   łączy   w   sobie   elementy 
rehabilitacji sensorycznej, ćwiczeń logopedyczno – gimnastycznych,  aktywizowania   mięśni 
mimicznych  w   siedmiu   obszarach   na  twarzy oraz leczenia ortopedyczno – szczękowego. 

Efekty metody Castillo-Moralesa:  regulacja  oddechu,  regulacja   napięcia   mięśni  ciała  

i mięśni kompleksu  ustno-twarzowego,  domknięcie  jamy  ustnej,  kontrola  ślinienia, 

cofnięcie  i   podniesienie   języka,  uaktywnienie,   poprawa   funkcji   ssania,  żucia  i 

połykania,  poprawa  artykulacji. 

 

Dodać  tutaj  należy, że  w  tej  części zajęć nauczyciel ma możliwość (i  zazwyczaj to 

czyni)   wykorzystania  kilku  opisanych  metod a  zależy  to  od  tematu  zajęć,  jaki 

realizuje danego  dnia. 

 

4. Zajęcia końcowe. Czynności organizacyjno- porządkowe. 

 

 

 

 

http://www.logopeda-bwronska.cba.pl/poradylogopedyczne.html

