


Załącznik do Uchwały Nr 95/494/16

Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 13 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE

NA 2017 ROK

STYCZEŃ

I. Pracownia kulinarna:

1. przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowywanie potraw 
wegetariańskich - w ramach obchodów Dnia Wegetarian),

3. robienie zakupów artykułów spożywczych,

4. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

5. sprzątanie pracowni po posiłku,

6. pogadanka nt. segregacji śmieci,

7. nauka segregacji śmieci.

II. Pracownia plastyczna:

1. przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć w pracowni plastycznej,

2. porządkowanie sali plastycznej,

3. przypomnienie techniki malowanie „mokre w mokrym” – krajobrazów zimowych,

4. przygotowywanie  girland z materiałowych proporczyków,

5. wykonywanie kartek okolicznościowych nowo poznaną techniką scrapbooking,

6. wyklejanie plasteliną warzyw w ramach obchodów Dnia Wegetarian.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),
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f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z  wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. udział w grze w „trzy kubki”, ćwiczenie koncentracji uwagi na 
zadaniu mimo rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych ludzi: nastroju, emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).
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5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, modelowanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. śpiewanie kolęd przy akompaniamencie instrumentu,

2. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

3. przygotowania do występu artystycznego „Miłość nie jedno ma imię”,

4. dyskoteka karnawałowa w Ośrodku.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. oglądanie filmu na DVD o tematyce karnawałowej,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. zabawy integrujące grupę – zabawy z piłką,

5. pogadanka dot. znajomości sprzętów i narzędzi używanych w kuchni,

6. pogadanka dot. tradycji karnawałowych,

7. przygotowania do występu artystycznego „Miłość nie jedno ma imię”,

8. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

9. obchody Dnia Wegetarian – 11.01.  (pogadanka dot. znajomości warzyw).

VIII. Integracja:

1. dyskoteka karnawałowa w Ośrodku Wsparcia,

2. uczestnictwo w zabawie karnawałowej organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie.

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia – podsumowanie działań z 2016r., ustalenie 
tematyki kolejnych spotkań.

LUTY

I. Pracownia kulinarna:

1. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne pieczenie ciastek w 
kształcie serca – w ramach obchodów Dnia Zakochanych),

2. robienie zakupów,

3. nauka przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

5. nauka segregacji śmieci,

6. sprzątanie pracowni po posiłku,
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7. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. wykonywanie kartek Walentynkowych z okazji  święta  Zakochanych,

2. wykonywanie ozdób związanych z tematyka Walentynkową,

3. ozdabianie masek karnawałowych różnymi technikami plastycznymi,

4. malowanie twarzy farbami,

5. malowanie doniczek farbami w sprayu,

6. przygotowanie i dekorowanie pracami plastycznymi tablic w Ośrodku Wsparcia.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia przy 
drabinkach, ćwiczenia na materacu, ćwiczenia z piłką),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. ćwiczenie elementów gry w koszykówkę.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty  w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,
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c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. udział w grze w „trzy kubki”, ćwiczenie koncentracji uwagi na 
zadaniu mimo rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, V, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych ludzi: nastroju, emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, modelowanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. trening relaksacyjny w Sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

2. Zabawy z okazji Dnia Zakochanych – dyskoteka,

3. Gra na prostych instrumentach muzycznych,

4. Słuchanie gry na instrumentach odtwarzanej z płyt CD.

VII Zajęcia świetlicowe:
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1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. oglądanie filmu na DVD o tematyce walentynkowej,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. spacery,

5. pogadanka dot. segregacji śmieci,

6. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

7. obchody Dnia Zakochanych – 14.02 (dekorowanie Ośrodka motywami walentynkowymi, dyskoteka),

8. układanie puzzli.

VIII. Integracja:

1. uczestnictwo w Przeglądzie Artystycznym „Miłość niejedno ma imię” organizowany przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Krzywiniu.

MARZEC

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (np. wspólne przygotowanie deserów 
budyniowych w ramach obchodów Dnia Budyniu, pieczenie muf finek w ramach obchodów Dnia Kobiet i Dnia 
Mężczyzny),

3. sianie warzyw i ziół w doniczkach,

4. robienie zakupów,

5. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

6. sprzątanie pracowni po skończonym posiłku,

7. nauka segregacji śmieci,

8. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. przygotowywanie wiosennych kwiatów z krepiny,

2. zapoznanie z tkaniem na krośnie,

3. wykonywanie bransoletek ze sznurka (węzeł makaronowym),

4. poznajemy techniki wiązania  prostych węzłów,

5. wyklejanka kulkami z bibuły motywów wiosennych,

6. wyklejanie motywów słodkich deserów płatkami kukurydzianymi w ramach obchodów Dnia Budyniu,

7. wykonanie drobnych upominków wykonanych z papieru z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn,

8. przygotowanie ozdób wielkanocnych (różne techniki) na wiosenno- wielkanocną wystawę rękodzieła w 
Ośrodku.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na Sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na Sali 
doświadczania świata,

4. ćwiczenie elementów gry w koszykówkę.
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IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, np.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy np.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. udział w grze w „trzy kubki”, ćwiczenie koncentracji uwagi na 
zadaniu mimo rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:
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a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych ludzi: nastroju, emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, modelowanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. zabawy ruchowo-rytmiczne do muzyki,

2. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

3. zabawy ruchowo-rytmiczne do muzyki,

4. gra na instrumencie przy akompaniamencie muzyki.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka oraz rozpoczęcie nowej pory roku - 
WIOSNA,

2. oglądanie filmu na DVD o tradycji topienia „Marzanny”,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. zabawy integrujące grupę – zabawy z chustą animacyjną,

5. powitanie wiosny – przygotowywanie kukły „Marzanny”,

6. spacery,

7. sadzenie kwiatów w doniczkach – przygotowywania do pikniku rodzinnego,

8. pogadanka dot. zdrowego żywienia,

9. przygotowywania do wystawy wiosenno-wielkanocnej,

10. dekorowanie Ośrodka kwiatami z papieru,

11. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

12. obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn – 08.03, 10.03. (wspólne świętowanie, wręczanie drobnych 
upominków),
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13. obchody Dnia Budyniu – 31.03. (rozpoznawanie smaków budyniu – stymulacja zmysłu smaku).

VIII. Integracja:

1. wyjazd do kina.

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia.

KWIECIEŃ

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowanie ciast i 
potraw wielkanocnych, sianie rzeżuchy),

3. robienie zakupów art. spożywczych,

4. sprzątanie pracowni po posiłku,

5. nauka segregowania śmieci,

6. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

7. sianie warzyw i ziół w doniczkach ( pietruszka, bazylia, cebula, majeranek),

8. pogadanka dotycząca zdrowego trybu życia.

II. Pracownia plastyczna:

1. kontynuowanie przygotowań do wystawy wiosenno-wielkanocnej,

2. przygotowywanie kartek wielkanocnych,

3. poznanie nowej techniki Quilling (wykonywanie motyli),

4. wykonywanie koszyczków z kartonu i sznurka,

5. poznanie podstawowych węzłów na szydełku,

6. Przygotowanie prac do konkursu „Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna”,

7. Przygotowanie strojów tanecznych w ramach obchodów Dnia Tańca.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. spacer z kijkami,

5. ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę,

6. nauka tańca w ramach obchodów Dnia Tańca.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),
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e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk),

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. udział w grze w „trzy kubki”, ćwiczenie koncentracji uwagi na 
zadaniu mimo rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych ludzi: nastroju, emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),
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c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, modelowanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

2. słuchanie muzyki pasyjnej granej na instrumentach klawiszowych,

3. słuchanie muzycznej audycji radiowej w ramach obchodów Dnia Radia,

4 nagrywanie oraz odtwarzanie nagranych dźwięków.

VII. Zajęcia świetlicowe :

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. oglądanie filmu na DVD o tematyce pasyjnej,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. zabawy integrujące grupę – gra na instrumentach,

5. prace porządkowe w ogrodzie,

6. przygotowania do wystawy wiosenno-wielkanocnej,

7. pogadanka dot. tradycji i obyczajów wielkanocnych,

8. przygotowania do śniadania wielkanocnego,

9. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

10. obchody Dnia Radia – 11.04. (wizyta w Radio ELKA/słuchanie audycji radiowych),

11. obchody Międzynarodowego Dnia Tańca – 29.04. (nauka podstawowych kroków walca).

VIII. Integracja:

1. Wiosenno-świąteczna wystawa rękodzieła zorganizowana w Ośrodku Wsparcia,

2. udział we wręczeniu nagród za uczestnictwo w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Ozdoba 
Wielkanocna” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kościanie,

3. śniadanie wielkanocne dla uczestników Ośrodka Wsparcia.

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. wiosenne porządki w ogrodzie.

MAJ

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,
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2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowywanie sałatki 
jarzynowej i potraw z grilla),

3. robienie zakupów,

4. przygotowanie grilla,

5. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

6. sprzątanie pracowni po posiłku,

7. nauka segregacji śmieci,

8. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. zapoznanie się z aparatem fotograficznym, fotografowanie martwej natury,

2. wykonywanie drewnianych broszek,

3. malowanie butelek farbami akrylowymi za pomocą gąbek,

4. przypomnienie techniki plastycznej decoupage,

5. wytwarzanie świeczek, o rożnych zapachach.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. spacery z kijkami,

5. ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę,

6. ćwiczenie gry w darta.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego ( ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,
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b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),
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c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. KLANZA – zabawy i tańce z chustą animacyjną,

2. zabawy ruchowo-rytmiczne do muzyki z wykorzystaniem instrumentów,

3. nauka podstawowych kroków walca w ramach obchodów Dnia Tańca,

4. słuchanie muzyki poważnej odtwarzanej z płyt CD.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. oglądanie filmu na DVD o sztuce fotografowania,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. zabawy integrujące grupę – robienie baniek mydlanych,

5. grill,

6. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

7. słuchanie audycji radiowych.

VIII. Integracja:

1. udział w XII Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej,

2. udział w  V Zawodach w darta im. W.Tella  organizowanych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” i 
Ośrodek Wsparcia w Kościanie,

3. spacery,

4. obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów – 18.05. (wizyta w Muzeum Regionalnym w Kościanie).

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. pielęgnacja ogrodu,

2. relaks w ogrodzie,

3. zawody sportowe w ogrodzie – tor przeszkód.

X. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia.

CZERWIEC

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowywanie 
deserów i potraw z grilla),

3. robienie zakupów,

4. przygotowanie grilla,

5. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

6. sprzątanie pracowni po posiłku,

7. nauka segregacji śmieci,

8. przygotowanie zapraw z owoców i warzyw sezonowych,

9. przygotowanie poczęstunku na piknik,

10. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:
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1. wykonywanie kolczyków z wykorzystaniem koralików o różnych wielkościach,

2. rysowanie kredą na dużych formatach kartonów,

3. zdobienie kartonowych pudełek,

4. fotografia- wykonywanie zdjęć  portretowych,

5. poznanie nowej techniki plastycznej- orgiami,

6. przygotowania dekoracji do przedstawienia organizowanego w ramach pikniku rodzinnego.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. spacery z kijami,

5. zawody sportowe w ogrodzie – kręgle,

6. przygotowanie gier i zabaw na piknik

7. ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę,

8. Obchody Kultury Fizycznej – tor przeszkód.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:
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a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. śpiewanie piosenek o tematyce wakacyjnej, biwakowej,

2. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

3. zabawy ruchowo-rytmiczne do muzyki,
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4. przygotowania do występu na piknik rodzinny.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka oraz rozpoczęcie nowej pory roku - 
LATO,

2. oglądanie filmu na DVD o tematyce wakacyjnej,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. zabawy integrujące grupę – ćwiczenia na siłowni przy sali sportowej „Łazienki”,

5. grill,

6. przygotowania do pikniku rodzinnego,

7. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

8. obchody Dnia Kultury Fizycznej – 22.06. (zawody sportowe w ogrodzie- tor przeszkód)

9. quiz na temat lata.

VIII. Integracja:

1. udział w pikniku rodzinnym organizowanym dla uczestników Ośrodka i ich rodziców z okazji Dnia Matki  i 
Ojca,

2. spacery,

3. wycieczka krajoznawcza dla uczestników Ośrodka Wsparcia organizowana przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”.

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. relaks i zajęcia edukacyjne w ogrodzie,

2. prace porządkowe w ogrodzie.

LIPIEC

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przyrządzanie sałatki 
owocowej i potraw z grilla, koktajli mlecznych w ramach obchodów Dnia Mleka),

3. robienie zakupów,

4. sprzątanie pracowni po posiłku,

5. nauka segregacji śmieci,

6. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

7. nauka przygotowania potraw z  grilla,

8. przygotowanie zapraw z owoców i warzyw sezonowych,

9. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. wykonywanie bukietów  z traw i kwiatów polnych,

2. przypomnienie formy plastycznej- masa solna,

3. malowanie farbami plakatowymi budynków na dużym formacie,

4. wykonywanie kukiełek z różnych materiałów,

5. collage z wykorzystaniem elementów naturalnych traw.
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III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. spacery z kijkami,

5. zawody sportowe w ogrodzie – turniej „dwa ognie”,

6. przygotowania do turnieju w boule,

7. ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):
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a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

2. rysunek inspirowany – wizualizacja przy muzyce,

3. gra na prostych instrumentach muzycznych.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. quizy dotyczący wakacji,

3. oglądanie filmu na DVD o tematyce przyrodniczej,

4. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

5. zabawy integrujące grupę – teatrzyk kukiełkowy,
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6. grill,

7. pogadanka dot. znajomości owoców,

8. relaksacja w Sali Doświadczania Świata.

VIII. Integracja:

1. piknik w parku,

2. spacery,

3. obchody Dnia Mleka – 04.07. (wizyta w mleczarni).

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. wypoczynek i zajęcia edukacyjne w ogrodzie,

2. prace porządkowe w ogrodzie,

3. zawody sportowe w ogrodzie – turniej „dwa ognie”.

X. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia.

SIERPIEŃ

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przyrządzanie potraw z 
grilla),

3. robienie zakupów,

4. przygotowanie grilla,

5. nauka segregacji śmieci,

6. sprzątanie pracowni po skończonym posiłku,

7. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

8. przygotowanie zapraw z warzyw i owoców sezonowych,

9. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. układanie bukietów z kwiatów letnich,

2. tworzenie krajobrazów z letnich darów natury,

3. pieczątkowanie na papierze oraz płótnie,

4. wytwarzanie papieru czerpanego,

5. rysowanie przy pomocy figur geometrycznych,

6. rysowanie słońca lewą ręką z okazji Dnia Leworęcznego.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. spacery z kijkami,

5. ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę,

6. przygotowania do turnieju w boule – eliminacje wewnątrzośrodkowe,
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7. wykonywanie ćwiczeń lewą ręką w ramach obchodów Dnia Leworęcznego.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:
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a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. zabawy integracyjne z chustą KLANZY,

2. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

3. gra na prostych instrumentach muzycznych,

4. zajęcia ruchowe przy muzyce w ogrodzie.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. oglądanie filmu na DVD o tematyce muzycznej,

3. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

4. grill,

5. relaksacja w Sali Doświadczania Świata

6. obchody Dnia Leworęcznych – 13.08.(wykonywanie prostych czynności lewą ręką, konkurs na 
najsprawniejszą lewą rękę).

VIII. Integracja:

1. wycieczka krajoznawcza dla uczestników Ośrodka Wsparcia organizowana przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”,

2. spacery.

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. wypoczynek i zajęcia edukacyjne w ogrodzie,

2. prace porządkowe w ogrodzie,
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3. zawody sportowe w ogrodzie – dart,

4. grill.

WRZESIEŃ

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne pieczenie jabłecznika, 
przygotowanie potrawy z grzybami – w ramach obchodów Dnia Grzyba),

3. robienie zakupów,

4. nauka segregacji śmieci,

5. nauka zachowania się przy stole,

6. sprzątanie pracowni po posiłku,

7. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

8. przygotowanie zapraw z warzyw i owoców sezonowych,

9. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. poznanie nowej techniki plastycznej- filcowanie na mokro,

2. zdobienie materiałów przy pomocy stempli,

3. szycie z wykorzystaniem filcu,

4. poznanie nowej techniki plastycznej- malowanie na ceramice,

5. porządkowanie sali plastycznej,

6. wyklejanie leśnych grzybów ziarnami.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. spacery z kijami,

5. zawody sportowe w ogrodzie – badminton,

6 ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego ( ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,
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g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:
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a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. przygotowanie do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych,

2. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

3. słuchanie muzyki rozrywkowej granej na instrumencie klawiszowym.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka oraz rozpoczęcie nowej pory roku - 
JESIEŃ,

2. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

3. zabawy integrujące grupę - quizy na temat jesieni,

4. pogadanka dot. segregacji śmieci,

5. relaksacja w Sali Doświadczania Świata.

VIII. Integracja:

1. wyjazd do lasu na grzyby w ramach obchodów Dnia Grzyba – 24.09.,

2. udział w Turnieju gry w boule organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu,

3. udział w „Integracji 2017” w Odolanowie,

4. spacery.

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. prace porządkowe w ogrodzie,

2. zawody sportowe w ogrodzie– badminton.

X. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia.

PAŹDZIERNIK

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowanie potraw z dyni i 
cukinii),

3. robienie zakupów,

4. nauka zachowania się przy stole,

5. nauka segregacji śmieci,

6. sprzątanie pracowni po skończonym posiłku,

7. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender)

8. ćwiczenie motoryki małej.
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II. Pracownia plastyczna:

1. wykonywanie dekoracji na Halloween,

2. fotografia- wykonywanie zdjęć krajobrazów jesiennych,

3. układanie bukietów z darów jesieni,

4. collage z wykorzystaniem darów jesieni,

5. wykonywanie ozdobnych wianków z jarzębiny,

6. wykonywanie figur zwierząt z masy solnej w ramach obchodów Dnia Zwierząt.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką,  ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata,

4. ćwiczenia elementów z gry w koszykówkę.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.
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V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości  o znaczeniu lokalnym 
i ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego),

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. przygotowanie do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych,

2. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona i trening 
autogenny Schultza,

3. gra na prostych instrumentach.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,
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2. słuchanie audycji radiowych.

3. oglądanie filmu na DVD o tematyce komediowej z udziałem zwierząt,

4. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe)

5. zabawy integrujące grupę - zabawy z KLANZY,

6. przygotowania do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych,

7. relaksacja w Sali Doświadczania Świata.

VIII. Integracja:

1. udział w Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Stowarzyszenie 
„Jesteśmy Wśród Was” i Ośrodek Wsparcia w Kościanie,

2. udział w „Olimpiadzie bez barier” organizowanej przez Szkolny Klub Sportowy Racot i Zespół Szkół w 
Racocie,

3. spacery połączone ze zbieraniem liści i innych darów jesieni,

4. wizyta w Zoo w Lesznie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zwierząt - 04.10.

IX. Zajęcia w ogrodzie:

1. grabienie liści.

LISTOPAD

I. Pracownia kulinarna:

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie prostych posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne Przygotowanie 
ciastek „Paluchy wiedźmy – w ramach obchodów Dnia Postaci z Bajek),

3. robienie zakupów,

4. nauka zachowania się przy stole,

5. nauka segregacji śmieci,

6. sprzątanie pracowni po posiłku,

7. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

8. gry edukacyjne,

9. podsumowanie wiedzy z zakresu segregacji śmieci – przeprowadzenie quizu, wykonanie plakatu,

10. ćwiczenie motoryki małej.

II. Pracownia plastyczna:

1. poznanie nowej techniki plastycznej- wypalanie w drewnie,

2. przypomnienie poznanej techniki plastycznej- papieroplastyka,

3. wykonywanie albumów do zdjęć techniką scrapbooking,

4. malowanie na szkle motywów jesiennych,

5. wykonywanie masek postaci  z ulubionych bajek w ramach obchodów Dnia Postaci z Bajek,

6. przygotowanie pracy na konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”,

7. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,
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3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,

g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.
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3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości o znaczeniu lokalnym i 
ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:

a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata,

2. zabawa taneczna z okazji Andrzejek,

3. słuchanie znanych piosenek z bajek – w ramach obchodów Dnia Postaci z Bajek.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka,

2. układanie puzzli,

3. zabawa andrzejkowa w Ośrodku – wróżby,

4. oglądanie filmu na DVD – krótkometrażowe filmy animacyjne,

5. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

6. nawiedzenie cmentarza,

7. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej,

8. pogadanka dot. tradycji andrzejkowych,

9. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

10. obchody Dnia Postaci z Bajek – 05.11. (słuchanie znanych utworów z bajek).

VIII. Integracja:

1. udział w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek i WTZ Konin,
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2. udział w Wielkopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych „Inny Świat” 
organizowanym przez Stowarzyszenie „Światło Nadziei” i WTZ w Kościanie,

3. spacery,

4. udział w zabawie andrzejkowej organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie.

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia.

GRUDZIEŃ

I. Pracownia kulinarna:

1. przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć,

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne pieczenie Pierników i 
przygotowanie barszczu z uszkami),

3. robienie zakupów,

4. nauka segregowania śmieci

5. nauka nakrywania stołu wigilijnego,

6. sprzątanie pracowni po posiłku,

7. nauka obsługi sprzętu AGD (zmywarka, mikser, robot kuchenny, blender),

8. ćwiczenie motoryki małej,

9. planowanie i organizacja Wigilii.

II. Pracownia plastyczna:

1. przygotowania oraz organizacja wystawy rękodzieła świątecznego w Ośrodku,

2. dekorowanie okien ośrodka śnieżynkami z sztucznego śniegiem,

3. dekoracja Ośrodka -ubieranie choinki,

4. wykonywanie kartek bożonarodzeniowych,

5. malowanie białą kredą na podstawie z papieru ściernego,

6. przygotowanie drobnych upominków na obchody Dnia Świętego Mikołaja.

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:

1. ćwiczenia na sali (ćwiczenia bierne, ćwiczenia z piłką,  ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia na przyrządach, 
ćwiczenia przy drabinkach, ćwiczenia na materacu),

2. masaż leczniczy i masaż relaksacyjny,

3. polisensoryczna stymulacja zmysłów – stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa i węchowa na sali 
doświadczania świata.

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna:

1. Prowadzenie treningów:

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów),

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy i rąk),

c) czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł, prasowanie, powieszanie i składanie prania),

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące zdolność 
rozpoznawania wybranych owoców z wykorzystaniem materiału obrazkowego oraz konkretnego, wizyty w 
sklepie, ćwiczenie zdolności samodzielnego spożywania posiłków),

e) trening sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, zgniatanie, przypinanie, itp.),

f) trening funkcji poznawczych myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z wykorzystaniem 
gier edukacyjnych,
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g) trening edukacyjny (nauka obsługi komputera),

h) trening umiejętności stosowania norm społecznych (używanie form grzecznościowych),

i) trening kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (poczta, sklep, urzędy itp.),

j) trening umiejętności społecznych (ćwiczenia mające na celu podtrzymanie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem, świętowanie imienin/urodzin – nauka składania życzeń okolicznościowych).

2. Realizacja ćwiczeń:

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej z wykorzystaniem materiału tekstowego,

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem materiału obrazkowego,

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów z wykorzystaniem wody,

d) ćwiczenia aktywności – Program I zgodnie z programem opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, kołysanie 
się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie 
palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie i prostowanie rąk).

3. Pogadanki tematyczne:

a) dbanie o wygląd zewnętrzny,

b) higiena jamy ustnej,

c) prasowanie.

V. Zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych:

1. Diagnozowanie intelektualnego, psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego stanu funkcjonowania 
uczestników Ośrodka.

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, treningi 
poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia):

a) ćwiczenia spostrzegania (np. porównywanie dwóch obrazków w poszukiwaniu podobieństw, prawidłowe 
rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów),

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (np. zapamiętywanie i 
odtwarzanie z pamięci lokalizacji przedmiotów),

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu mimo 
rozpraszających czynników),

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie (np. odpowiedź na pytania 
dotyczące przeczytanego fragmentu tekstu),

e) operacje przestrzenne wyobrażeniowe – rotowanie i odwzorowywanie figur w wyobraźni.

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym:

a) orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie przemian środowiska 
przyrodniczego),

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wiadomości  o znaczeniu lokalnym 
i ogólnopolskim przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet).

4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej uczestników, 
np. treningi emocjonalne:

a) rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej innych ludzi: sygnały emocji, uczuć,

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji przeżywanych w 
różnych sytuacjach),

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy motywujące do 
samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego).

5. Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji z 
otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych:
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a) poznawanie/utrwalenie norm społecznych (np. używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywanie ciszy w 
wybranych miejscach publicznych),

b) podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych (np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, aktywne słuchanie 
innych, wykazywanie prawidłowej wymowy).

6. Pogadanki tematyczne:

a) okazywanie emocji pozytywnych podczas zabawy z innymi,

b) agresja jako reakcja na zachowania innych i sytuację (tolerancja frustracji),

c) radzenie sobie ze stresem.

VI. Zajęcia z muzykoterapii:

1. śpiewanie kolęd,

2. słuchanie piosenek o tematyce świątecznej,

3. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata,

4. przygotowania do jasełek.

VII. Zajęcia świetlicowe:

1. wykonywanie wspólnego kalendarza miesięcznego, zawierającego daty urodzin/imienin uczestników i 
pracowników Ośrodka Wsparcia oraz ważne wydarzenia z życia Ośrodka oraz rozpoczęcie nowej pory roku - 
ZIMA,

2. układanie puzzli,

3. pogadanka dot. tradycji bożonarodzeniowych zakończona quizem,

3. oglądanie filmów o tematyce bożonarodzeniowej,

4. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej,

5. wystawa bożonarodzeniowa,

6. gry edukacyjne i towarzyskie (m.in. dart, kręgle, „kości”, gry planszowe),

7. zabawy integrujące grupę – śpiewanie kolęd przy akompaniamencie muzyki,

8. pogadanka dotycząca znajomości potraw wigilijnych,

9. relaksacja w Sali Doświadczania Świata,

10. obchody Dnia Św. Mikołaja – 06.12. (wręczanie drobnych upominków).

VIII. Integracja:

1. organizacja Wystawy Rękodzieła Świątecznego w Ośrodku,

2. udział w uroczystym wręczeniu nagród za udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Szopka 
Bożonarodzeniowa”,

3. udział w Wystawie bożonarodzeniowej organizowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie i 
Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,

4. udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym dla uczestników Ośrodka i ich rodziców.

Planowane są również wyjścia uczestników Ośrodka Wsparcia wraz z opiekunami na wystawy                           
do Muzeum Regionalnego w Kościanie i Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Kościan, dn. 17.10.2016r.

Sporządziła: Kinga Poniży

Uchwalony Strona 33




