„Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w domu”

Zajęcia przeprowadzane z dziećmi niepełnosprawnymi w domu winny opierać
się na dobrych relacjach międzyludzkich.Ważna jest umiejętność oceny stanu
drugiego człowieka w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rodzic podchodzi do swojego dziecka z szacunkiem, empatią oraz ze
zrozumieniem.
Traktuje swoje dziecko jako osobę ważną, godna zainteresowania,
wartościową i jedyną w swoim rodzaju.
Rodzic pracując ze swoim dzieckiem w domu powinien poczuć się jako
nauczyciel, wychowawca czy terapeuta. Winien wykazać się cierpliwością i dążyć do
zrozumienia motywacji zachowań swojego dziecka. Pomocna jest w tym wiedza
pedagogiczna, psychologiczna a także umiejętności komunikowania się.
Poniżej zostały podane przykładowe trzy rodzaje zajęć, które można
przeprowadzić z dzieckiem w domu (uczeń niepełnosprawny intelektualnie z klas I-III
szkoły podstawowej):
1. Zagadki do losowania
•

Chociaż kłopoty z wilkiem miała,
(Czerwony kapturek)

Wyszła z opresji zdrowa i cała

•

Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka,
którzy w lesie spotykają chatkę zrobioną z pierniczka?

•

Na podwórku je tępiono, kto powie dlaczego?
Gdy dorosło, łabędzie przyjęły je jak swego.

•

(Jaś i Małgosia)

Jaka to dziewczynka ma roboty wiele,
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(Brzydkie Kaczątko)

(Kopciuszek)

a na pięknym balu gubi pantofelek?

•

Tyko cal wysokości miała ta dzieweczka,
(Calineczka)

Dlatego też jej imię brzmiało

•

Każda królewna, a tym bardziej ona
(Śpiąca królewna)

Uważać winna na wrzeciona.

2. Zabawa ruchowa
„My jesteśmy krasnoludki”
Tekst piosenki:

• My jesteśmy krasnoludki: hop sa sa, hop sa SA
• Pod grzybkami nasze budki: tra la la, tra la la
• Jemy mrówki, żabie łapki: oj tak tak, oj tak tak
• A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak
• Gdy kto zbłądzi to trąbimy, tru tu tu, tru tu tu tu
• Gdy kto senny to uśpimy, lu lu, lu lu, lu
• Gdy kto skrzywdzi krasnoludka, oj, oj, oj, oj, oj, oj
• To zapłacze niezabudka, oj, oj, oj, oj, oj,, oj,oj
Ruchy dzieci do zabawy (wspólnie z rodzicami):

• Każde dziecko podskakuje i pokazuje na siebie
• Rękami pokazuje budkę nad głową
• Wykonuje ruchy zębami, wkładając coś do ust
• Ręce nad głową, pokazują kształt czapki
• Najpierw rozkładają ręce, potem składają w kształt trąbki
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• Pochylają głowę na złożone ręce jak do snu
• Kiwają grożąco palcem
• Pokazują palcem spływające łzy.

3.Rozsypanka bajkowa
Połącz w pary bajkowe postacie:
Czerwony Kapturek

Małgosia

Jaś

Dżepetto

Calineczka

Gerda

Kaj

Wilk

Pinokio

Kret

Dopasuj rekwizyty do baśni:
Złoty pantofelek

Brzydkie Kaczątko

Sanie

Czerwony Kapturek

Jabłko

Królewna Śnieżka

Koszyk

Kopciuszek

Jabłko

Królowa Śniegu

Im wyższy jest poziom zrozumienia, autentyczności i szacunku, którymi darzy
rodzic swoje dzieci, tym więcej mogą się one nauczyć.
Warto pamiętać, że dzieci są wnikliwymi obserwatorami otaczającej je
rzeczywistości. Zadaniem rodzica jest stworzenie w środowisku domowym takiej
atmosfery, że dziecko będzie czerpało radość z zajęć w domu, które z jednej strony
stanowią fajną zabawę a z drugiej strony ubogacają dzieci o nowe doświadczenia.
Rodzice są wzorem dla swoich dzieci. Jednakże trzeba stworzyć podczas zajęć
domowych taką atmosferę aby dziecko „nie zniechęcało się” do wykonywania zadań
z rodzicem a wręcz chętnie przystępowało do zajęć w środowisku domowym.
Zajęcia w środowisku domowym pobudzają wszechstronny rozwój dziecka
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poprzez:
•

Aktywność poznawczą;

•

Ciekawość świata;

•

Rozwój twórczy;

•

Kreatywność;

•

Aktywność ruchową;

•

Logiczne myślenie;

•

Myślenie przyczynowo-skutkowe;

•

Ciekawość otaczającej rzeczywistości;

•

Rozwój społeczno-enocjonalny;

•

Percepcję wzrokowo-ruchową.

Zajęcia kreatywne w środowisku domowym mogą być przecież wspaniałą
frajdą i zabawą dla całej rodziny bez wychodzenia z domu a równie kształcącą.
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