WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU REALIZOWANE W WARUNKACH
DOMOWYCH PRZEZ RODZICÓW MAŁYCH DZIECI

DRODZY RODZICE!
Przedstawiamy ciąg dalszy zajęć w domu, które mogą być wykorzystany na wspomaganie
wczesnego rozwoju Waszych pociech. Odczuwanie ciała jest podstawą do uczenia się
kolejnych działań. Każde dziecko musi nauczyć się gdzie są jego dłonie i nóżki i w jaki
sposób działają, żeby zacząć chwytać przedmioty i chodzić. Czasem dzieci z zaburzeniami
rozwoju nie opanowują tej wiedzy czyli tzw. schematu ciała wystarczająco dobrze, dlatego
pomagamy dzieciom poczuć i poznać poszczególne części ciała.
Dziecko uczy się odczuwania swojego ciała oraz uczy się części ciała
● Dziecięce masażyki. Znane zabawy tj. idzie rak, nieborak, ważyła sroczka kaszkę lub
inne podobne, które dziecko lubi.
● Masaż piłką rehabilitacyjną (piłeczka z gumowymi, delikatnymi kolcami),
szczoteczkami lub wałeczkami do masażu. Masujemy rączki, nogi, plecy dziecka
piłeczką lub innym przyjemnym przedmiotem dobrym do masażu. Dobieramy siłę
nacisku w zależności od tego, co dziecko lubi. Wypowiadamy nazwę masowanej
części ciała: masuję nóżkę, masuję rączkę… Obserwujemy dziecko i czekamy aż
wyciągnie do nas rączkę do masowania.
● Masaż paluszków. Możemy masować jedynie paluszki u rąk lub u stóp i śpiewać do
tego piosenkę: Ten najgrubszy to jest dziadziuś a to jest babunia, ten największy to
jest tatuś a to jest mamunia, a to jest dziecinka mała lalalala, a to jest rodzinka cała
lalala bęc.
● Poznawanie części ciała. Ze starszymi dziećmi można bawić się z wykorzystaniem
umiejętności naśladowania. Siedzimy naprzeciwko i mówiąc prosty wierszyk lub
odliczając dotykamy tej samej części ciała: 1, 2, 3 dotykamy nosy!

Dziecko uczy się utrzymywania równowagi
Równowaga jest ważną umiejętnością, dzięki niej możemy koordynować nasze ruchy i czuć
się pewnie w świecie. Każdy maluch w dzieciństwie musi wytestować zmysł równowagi,
dobrym sposobem na to jest huśtanie, podskakiwanie, bycie noszonym na rękach.
● Pchanie wózka, krzesełka. Dziecko, które nie potrafi chodzić, ćwiczy zmysł
równowagi potrzebny do nauki samodzielnego chodzenia. Wyszukujemy dla dziecka
lekkie krzesło lub wózek, który może pchać po mieszkaniu, ucząc się samodzielnego
utrzymywania równowagi.
● Kołysanie w kocu i bujanie. Bujamy dziecko w kocu lub na huśtawce, możemy
śpiewać piosenki, utrzymujemy kontakt wzrokowy. Tempo bujania dostosowujemy do
reakcji dziecka.
● Odbijanie się na materacu/trampolinie. Sadzamy dziecko na materacu i naciskamy tak,
żeby wywołać sprężynowanie. Dostosowujemy podskoki do preferencji dziecka.
Wspólnie cieszymy się z podskakiwania.
● Podskakiwanie na kolanach. Chwytamy dziecko pod pachami i mówiąc wierszyk
podrzucamy lekko symulując podskakiwanie, na koniec unosimy do góry i przytulamy
do siebie.
Drodzy Rodzice, przedstawiliśmy Wam wybrane metody pracy z dzieckiem. W przypadku
wątpliwości zawsze możecie zapytać nauczyciela czy specjalistę jak pracować z dzieckiem. Z
pewnością otrzymacie profesjonalne porady. Pamiętajcie, że Wasza rodzicielska miłość,
cierpliwość, mądrość oraz znajomość potrzeb i możliwości dziecka są Waszymi najlepszymi
pomocnikami. Miłej zabawy.!!!
Powyższe wskazówki zostały opracowane na podstawie pozycji wydanej przez MEN
„Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół”
Nauczyciele zespołu ds. pomocy- pedagogicznej i kształcenia specjalnego
W Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie

