


                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB 

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE 

NA 2018 ROK 

 

 

 

STYCZEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, 

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty ( m.in. przygotowanie potraw 

wegetariańskich – w ramach obchodów Dnia Wegeterianina- 11.01, oraz hamburgerów – w ramach 

obchodów Dnia Elvisa Presley’a – 08.01), 

3. robienie zakupów,  

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

5. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

6. pogadanka nt. segregacji śmieci, 

7. nauka segregacji śmieci, 

8. pogadanka nt. znajomości sprzętów i narzędzi używanych w kuchni. 

        

II. Pracownia plastyczna: 
1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

2. porządkowanie pracowni, 

3. papieroplastyka – wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie masek karnawałowych, 

przygotowanie dekoracji karnawałowych, 

4. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych                    

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

5. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

        

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 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/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

e) sprawności manualnej (przybijanie, odkręcanie, przewlekanie, cięcie, itp.), 
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f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                             

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                    

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                                 

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

 

 

 

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, poprawna wymowa głosek ), 

 

6. Pogadanki tematyczne: 
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a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

    

VI.  Zajęcia z muzykoterapii: 

1. słuchanie muzyki wybranych artystów (min. Elvisa Presley’a w ramach obchodów Dnia Elvisa 

Presley’a – 08.01), 

2. wykonywanie instrumentów z wykorzystaniem różnych elementów (min. drewno, plastik, szkło), 

3. gra na instrumentach perkusyjnych Orffa. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. pogadanka dot. tradycji karnawałowych połączona z oglądaniem filmu na DVD o tematyce 

karnawałowej,                                                  

2. gry edukacyjne i towarzyskie (dart, kręgle, kości, gry planszowe),           

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

4. przygotowania do występu artystycznego „Miłość niejedno ma imię”, 

5. słuchanie audycji radiowych,   

6. obchody Dnia Wegetarian – 11.01.  (pogadanka dot. znajomości warzyw/zdrowego żywienia), 

7. obchody Dnia Piszczałek i Fujarek – 28.01. (gra na różnych przedmiotach, wykonywanie piszczałki 

z marchewki), 

8.  zabawy integrujące grupę – zabawy z piłką.                                                                           

       

VIII.  Integracja: 

1. uczestnictwo w zabawach karnawałowych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, 

2. dyskoteka karnawałowa w Ośrodku Wsparcia, 

 

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia – podsumowanie działań z 20165r., 

ustalenie tematyki kolejnych spotkań. 

 

LUTY 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty ( m.in. wspólne pieczenie 

ciasteczek w kształcie serca – w ramach obchodów Dnia Zakochanych oraz pieczenie pizzy – w 

ramach obchodów Dnia Pizzy– 09.02), 

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. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

7. zapoznanie z tradycjami karnawałowymi (pogadanka i film). 

        

 

     

II. Pracownia plastyczna: 
1. papieroplastyki ciąg dalszy – przygotowanie dekoracji z okazji dnia zakochanych, wyklejanie 

rysunków kolorowym papierem, 

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych                 

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

3. tworzenie gazetki z okazji walentynek, 

4. malarstwo – min. malowanie rękoma, malowanie na szkle, 

5. malowanie twarzy farbami do body petting, 

6. rysunek – inspirowany, odwzorowany,  

 

III. Pracownia rehabilitacyjna wyposażona w elementy sali doświadczania świata:   
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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 gry w koszykówkę, 

5. gra w kręgle. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe z 

wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie              

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                               

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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  
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     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

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

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

 

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. słuchanie muzyki wybranych artystów (min. Boba Marley’a w ramach Dnia Boba Marleya – 

06.02), 

2. śpiewanie piosenek, 

3. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata w oparciu o trening relaksacyjny Jacobsona                   

i trening autogenny Schultza. 

 

VII Zajęcia świetlicowe: 

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

2. układanie puzzli,                                                                           

3. oglądanie filmu – komedia romantyczna, 

4. obchody Dnia Zakochanych – 14.02. (m.in. dekorowanie Ośrodka motywami walentynkowymi, 

dyskoteka), 

5. gry i zabawy ruchowe podnoszące energię grupy, 

6. pogadanka nt. miłości i przyjaźni, 

6. obchody Dnia Pizzy – 09.02 (m.in. wspólne przygotowywanie pizzy). 

 

VIII.  Integracja: 

1. uczestnictwo w zabawie Walentynkowej organizowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej                       

w Kościanie, 

2. 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 ( m.in. wspólne przygotowanie 

deserów – w ramach obchodów Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn oraz pieczenie i dekorowanie babeczek 

– w ramach obchodów Dnia Piekarza i Cukiernika – 15.03), 

3. robienie zakupów, 

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

5. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

6. nauka segregacji śmieci, 

7. przygotowanie do śniadania wielkanocnego (wspólne pieczenie ciast i przyrządzanie potraw 

wielkanocnych; sianie rzeżuchy), 

8. sianie warzyw i ziół w doniczkach (pietruszka, bazylia, cebula, majeranek). 
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II. Pracownia plastyczna: 
1. wykonywanie wianka wiosennego z wykorzystaniem darów natury, 

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych             

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

3. wykonywanie podarunków z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny,  

4. przygotowanie pracy na konkurs „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”, 

5. wykonywanie ozdób wielkanocnych (min. kartki wielkanocne, pisanki), 

6. wykonywanie kukły Marzanny z okazji pierwszego Dnia Wiosny, 

7. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

8. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

        

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. doskonalenie gry w boule, 

5. ćwiczenia 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/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                       

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                     

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                  

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  
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c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                                

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

 

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. relaksacja przy dźwiękach natury, 

2. śpiewanie piosenek. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1.obchody pierwszego dnia wiosny (m.in. topienie „Marzanny”),                                                 

2. quizy dotyczący wiosny,  

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

4. wycieczka do kina,                                                                            

5. obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn – (wspólne świętowanie, wręczanie drobnych upominków), 

6. obchody Dnia Piekarza i Cukiernika – 15.03 (m.in. wspólne pieczenie ciastek; wizyta                                

w piekarni/cukierni), 

7. pogadanka dot. tradycji i obyczajów wielkanocnych. 

 

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. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

        

KWIECIEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, 
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2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowanie 

czekolady – w ramach obchodów Dnia Czekolady – 12.04), 

3. robienie zakupów art. spożywczych, 

4. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

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. wykonywanie collage z wykorzystanie różnych materiałów (min. pióra, materiał, papier, bibuła), 

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych                

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników,         

3. rzeźba w masie solnej, glinie samoutwardzalnej, asie papierowej, 

4. tworzenie kartek na różne okazje (przygotowanie kartek okolicznościowych), 

5. rysunek – inspirowany, odwzorowany, 

6. wykonywanie książek (min. przygotowanie okładki, tekstu, ilustracji). 

      

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 gry w koszykówkę, 

5. spacery z kijami, 

6. nauka podstawowych kroków tanecznych - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca – 

29.04. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                               

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie              

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                       

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

     

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. nauka prostych kroków tanecznych – w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca – 

29.04, 

2. słuchanie muzyki wybranych przez uczestników artystów, 

3. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

4. śpiewnie piosenek. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. zabawy integrujące grupę – gra na instrumentach perkusyjnych Orffa, 

3. obchody Międzynarodowego Dnia Tańca – 29.04. – dyskoteka, 

4. obchody Światowego Dnia Sportu - 06.04. Dzień Sportu (zawody sportowe w ogrodzie), 

5. obchody Dnia Czekolady – 12.04 (m.in. wspólne wykonywanie czekolady).                                                                

       

VIII. Integracja: 
1. spacery, 

2. wyjazd do kina/teatru dla uczestników Ośrodka Wsparcia. 
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IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1.wiosenne porządki w ogrodzie. 

 

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

 

MAJ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. nauka przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, 

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty ( m.in. wspólne 

    przygotowywanie sałatki jarzynowej i potraw z grilla), 

3. przygotowanie poczęstunku na wernisaż prac uczestników OW, 

4. robienie zakupów, 

5. przygotowanie grilla, 

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

7. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

8. nauka segregacji śmieci, 

9. pieczenie placka na Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. 

           

II. Pracownia plastyczna: 
1. przygotowania do Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych                 

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

3. fotografoterapia – wykonywanie zdjęć, układanie kompozycji z martwej natury, 

4. wykonywanie biżuterii (min. bransoletki, kolczyki), 

5. organizacja wernisażu prac uczestników min. wykonanie zaproszeń, przygotowanie dekoracji, 

oprawienie prac), 

6. rysunek. 

 

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, spacery z kijami, 

5. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

6. doskonalenie 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/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                                  

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                      

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                              

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

      

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. KLANZA – zabawy i tańce z chustą animacyjną, 

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

3. relaksacja w Sali Doświadczania Świata. 
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VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. quiz dotyczący wykonywanych zawodów,  

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

3. zabawy integrujące grupę – robienie baniek mydlanych, 

4. słuchanie audycji radiowych, 

5. obchody Dnia Biżuterii - 27.05. (wizyta w sklepie jubilerskim), 

6. obchody Dnia Bibliotekarza – 08.05. (wizyta w bibliotece, czytanie wybranych fragmentów 

literatury polskiej/światowej).                                                     

       

VIII. Integracja: 

1. udział w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

2. udział w  IV Zawodach w darta im. W.Tella  organizowanych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy 

Wśród Was” i Ośrodek Wsparcia w Kościanie, 

3. spacery, 

4. wernisaż prac uczestników 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. pielęgnacja ogrodu, 

2. relaks w ogrodzie,  

3. zawody sportowe w ogrodzie – dart (w ramach przygotowań do zawodów), 

4. grill. 

 

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 sałatki owocowej i potraw z grilla), 

3. robienie zakupów,  

4. przygotowanie grilla, 

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

6. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

7. nauka segregacji śmieci, 

8. przygotowanie poczęstunku na Piknik Rodzinny, 

8. przygotowanie zapraw z warzyw i owoców sezonowych. 

 

II. Pracownia plastyczna: 

1. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych                       

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

2. wykonywanie wianka na pierwszy dzień lata, 

3. tworzenie bukietów z wykorzystaniem polnych kwiatów, traw, 

4. przygotowania do Pikniku Rodzinnego (min. pokazu artystycznego), 

5. papieroplastyka – wykonywanie papierowych girland, przygotowanie dekoracji na piknik, 

6. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

7. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

 

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, spacery z kijami, 

5. zawody sportowe w ogrodzie – kręgle, 

6. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę 

7. przygotowanie gier i zabaw na piknik, 
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8. ćwiczenia na siłowni przy sali sportowej „Łazienki”- w ramach obchodów Dnia Kultury Fizycznej – 

22.06. 

       

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                                   

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                   

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                               

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 
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b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

 

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. wykonywanie rysunku inspirowanego muzyką, 

2. zabawy ruchowo-rytmiczne do muzyki, 

3. nauka gry na prostych instrumentach perkusyjnych Orffa. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. oglądanie filmu na DVD o tematyce wakacyjnej,                                                  

2. quiz na temat wakacji, 

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

4. obchody Dnia Stylisty Paznokci 12.06. (pielęgnacja paznokci – „Gabinet kosmetyczny”), 

5. pogadanka na temat segregacji śmieci w ramach obchodów Dnia Segregowania Śmieci - 05.06.,  

5. słuchanie muzyki i gra na instrumentach w ramach obchodów Dnia Muzyki – 21.06. 

 

VIII. Integracja: 

1. udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym dla uczestników Ośrodka i ich rodzin, 

2. spacery. 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. relaks i zajęcia edukacyjne w ogrodzie,  

2. prace porządkowe w ogrodzie, 

3. zorganizowanie zawodów sportowych w ramach obchodów Dnia Kultury Fizycznej – 22.06., 

4. grill. 

 

X. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

 

 

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 

potraw z grilla oraz hot dogów – w ramach obchodów Dnia Hot Doga – 04.07), 

3. robienie zakupów,  

4. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

5. nauka segregacji śmieci, 

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

7. nauka przygotowania potraw z  grilla,  

8. ćwiczenie motoryki małej, 

9. przygotowanie zapraw z warzyw/ owoców sezonowych. 

 

II. Pracownia plastyczna: 

1. porządkowanie pracowni, 
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2. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

3. rysunek – inspirowany, odwzorowany,  

4. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych                     

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników,, 

5. papieroplastyka – przygotowywanie dekoracji na obchody Dnia Imprezy – 12.07, 

6. przypomnienie techniki filcowania na mokro, 

7. wykonywanie naturalnych mydeł. 

 

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, spacery z kijami, 

5. relaks w ogrodzie, 

6. przygotowania do turnieju w boule, 

7. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

8. zawody sportowe w ogrodzie – tor przeszkód. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                                

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

i) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                      

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  
Uchwalony Strona 15



c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                         

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

      

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. śpiewanie piosenek o tematyce wakacyjnej, biwakowej, 

2. inscenizacja ruchowa przy muzyce, 

3. relaksacja w Sali Doświadczania Świata. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. oglądanie filmu na DVD o tematyce przyrodniczej,                                                 

2. quizy dotyczący segregacji śmieci,  

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

4. pogadanka dot. znajomości owoców, 

 

VIII. Integracja: 

1. piknik w parku,  

2. dyskoteka w Ośrodku Wsparcia w ramach obchodów Dnia Imprezy – 12.07., 

3. spacery. 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. wypoczynek i zajęcia edukacyjne w ogrodzie,  

2. prace porządkowe w ogrodzie, 

3. zawody sportowe w ogrodzie – tor przeszkód, 

4. grill. 

 

 

SIERPIEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, 
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2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne pieczenie ciasta 

drożdżowego z owocami oraz przyrządzanie potraw z grilla), 

3. robienie zakupów,  

4. wykonywanie prostych czynności kulinarnych lewą ręką (w ramach obchodów Dnia Leworęcznych 

– 13.08) 

5. nauka segregacji śmieci, 

6. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

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

8. przygotowanie zapraw z warzyw i owoców sezonowych. 

       

II. Pracownia plastyczna:  

1. czerpanie papieru - poznanie nowej techniki, 

2. malarstwo – malowanie farbami akrylowymi przy użyciu lewej ręki (w ramach obchodów Dnia 

Leworęczych – 18.08), 

3. grafika – wykonywanie ilustracji do komiksu (w ramach obchodów Dnia Publicznego Czytania 

Komiksów – 28.08), 

4. rzeźba – wykonywanie latarni morskiej z masy solnej (w ramach obchodów Dnia Latarni Morskiej 

– 18.08), 

5. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych               

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

6. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

7. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

     

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, spacery z kijami, 

5. relaks w ogrodzie, 

6. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

7. przygotowania do turnieju w boule – eliminacje wewnątrz ośrodkowe, 

8. wykonywanie ćwiczeń lewą ręką (w ramach obchodów Dnia Leworęczynch – 18.08). 

        

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (czesanie włosów, kremowanie twarzy/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                             

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II opracowanym przez M.Ch. Knill (klaskanie, 

kołysanie się, pocieranie dłoni, wymachy rękami, poklepywanie się po 
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głowie/brzuchu/policzkach/łokciach, poruszanie palcami, otwieranie i zamykanie dłoni, zginanie               

i prostowanie rąk i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                   

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                  

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                      

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email).     

 

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. zabawy integracyjne z chustą KLANZY, 

2. relaksacja przy dźwiękach morza (w ramach obchodów Dnia Latarni Morskiej – 18.08), 

3. gra na instrumentach. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. oglądanie filmu na DVD o tematyce muzycznej,                                                  

2. gry i zabawy integrujące grupę, 

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

4. obchody Dnia Leworęcznych – 13.08.(zawody w wykonywaniu czynności lewą ręką), 

5. obchody Dnia Latarni Morskiej – 18.08. (malowanie latarni na szarym papierze),                                                          
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6. obchody Dnia Publicznego Czytania Komiksów – 28.08. (czytanie polskich komiksów). 

       

VIII. Integracja: 

1. 1. wycieczka krajoznawcza dla uczestników Ośrodka Wsparcia organizowana przy współpracy                 

ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”, 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. wypoczynek i zajęcia edukacyjne w ogrodzie, 

2. prace porządkowe w ogrodzie, 

3. zawody sportowe w ogrodzie – dart, 

4. grill. 

 

X. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

 

WRZESIEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. nauka zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć, 

2. przygotowywanie posiłków/pieczenie ciast pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowanie 

ryżu z jabłkami ), 

3. wyjazd na grzyby,  

4. zapoznanie z różnymi sposobami przetwarzania żywności (suszenie, mrożenie, przygotowywanie 

zapraw)  

5. nauka segregacji śmieci, 

6. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

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

8. przygotowanie uczestników do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych                            

(scenariusz, stroje, rekwizyty, scenografia, oprawa muzyczna). 

           

II. Pracownia plastyczna: 

1. Wykonywanie wianka jesiennego z wykorzystanie darów jesiennych, 

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych               

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

3. papieroplastyka – przygotowanie dekoracji, ozdób okien związanych z tematyką jesienną, 

4. malowanie morskich fal techniką mokre w mokrym (w ramach obchodów Dnia Morza – 28.09), 

5. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

6. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

  

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, spacery z kijami, 

5. zawody sportowe w ogrodzie – dwa ognie. 

6. przygotowanie do turnieju gry w bule, 

7. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

7. wyjazd na turniej w bule do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk, mycie zębów), 

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

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

prania),     
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d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty, ćwiczenia podtrzymujące 

zdolność rozpoznawania wybranych owoców i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                                 

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                     

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                                

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 
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a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

 

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. relaksacja przy dźwiękach szumu morza (w ramach obchodów Dnia Morza – 28.09), 

2. przygotowanie do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, 

3. zabawy integrujące grupę - zabawy z KLANZY. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. quizy sprawdzający znajomość warzyw i  owoców ,    

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

3. oglądanie filmu muzycznego, 

4. obchody Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – 12.09.  (m.in. wizyta dentysty, przypomnienie o zasadach 

higieny jamy ustnej), 

5. obchody Dnia Urody – 09.09.(m.in.  wytwarzanie naturalnych kosmetyków; zabiegi pielęgnacyjne 

„Gabinet kosmetyczny ciąg dalszy”), 

 

VIII. Integracja: 

1. wyjazd do lasu na grzyby, 

2. udział w Turnieju gry w boule organizowanym przez ŚDS w Krzywiniu, 

3. spacery.  

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. prace porządkowe w ogrodzie, 

2. zawody sportowe w ogrodzie. 

 

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 ciast pod nadzorem terapeuty (min. wspólne przygotowanie 

zupy buraczkowej), 

3. robienie zakupów,  

4. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

5. nauka segregacji śmieci, 

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

 

II. Pracownia plastyczna: 

1. dekoracje Ośrodka dyniami,   

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych               

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

3. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

4. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

5. tworzenie bukietów z różnych rodzajów liści, 

6. przygotowanie uczestników do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych (scenariusz, 

stroje, rekwizyty, scenografia, oprawa muzyczna).  

 

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 
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4. ćwiczenia 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/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                                 

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                    

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                                

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 
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c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

     

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. przygotowanie do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, 

2. gra na instrumentach perkusyjnych Orffa, 

3. śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej, 

4. taniec improwizowany. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. quiz dotyczący uprawiania sportu,  

3. gry towarzyskie (domino, chińczyk, warcaby),                                                                                

4. oglądanie filmu o tematyce komediowej z udziałem zwierząt, 

5. wizyta w sklepie zoologicznym w ramach obchodów Dnia Zwierząt – 04.10), 

6. słuchanie audycji radiowych, 

 

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. 

 

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 

    pieczenie rogalików z marchewki), 

3. robienie zakupów,  

4. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

5. nauka segregacji śmieci, 

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

7. gry edukacyjne, 

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

9. zapoznanie z tradycjami andrzejkowymi – pieczenie ciasteczek z wróżbą. 

               

II. Pracownia plastyczna: 

1. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych          

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

2. kolorowanie kredkami – świecowymi, ołówkowymi, woskowymi (w ramach obchodów Dnia 

Kredki – 22.11), 

3. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 
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4. rysunek – inspirowany, odwzorowany. 

5. przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych na wystawę zorganizowaną w Ośrodku, 

6. tworzenie dekoracji świątecznych (ubieranie choinki), 

7. wykonywanie świątecznych witraży (zdobienie okna), 

8. przygotowanie pracy na konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”. 

 

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 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/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                                

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                   

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                  

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                            

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

     

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

1. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata, 

2. słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. układanie puzzli,                                                                                

3. nawiedzenie cmentarza, 

4. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej, 

5. pogadanka dot. tradycji andrzejkowych, 

6. obchody Dnia Kredki – 22.11.(m.in. wykonywanie plakatu Ośrodka). 

       

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, 

2. udział w Wielkopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych „Inny 

Świat” organizowanym przez Stowarzyszenie „Światło Nadziei” i WTZ w Kościanie, 

3. wyjazd do kina/teatru dla uczestników, 

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 przyrządzanie 

    Pierników i kapusty z grzybami), 

3. robienie zakupów,  

4. nauka segregowania śmieci 

5. nauka nakrywania stołu wigilijnego, 
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6. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

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

8. ćwiczenie motoryki małej, 

9. pogadanka dotycząca znajomości potraw wigilijnych, 

10. planowanie i organizacja Wigilii, 

11. zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia.  

 

II. Pracownia plastyczna: 

1. wystawa rękodzieła świątecznego w Ośrodku,  

2. wykonywanie kalendarza miesięcznego i tygodniowego z uwzględnieniem świąt obchodzonych               

w Ośrodku, imienin oraz urodzin uczestników, 

3. zajęcia z zakresu talasoteapii (min. spacer po lesie, zbieranie darów natury), 

4. rysunek – inspirowany, odwzorowany, 

5. ubieranie choinki, 

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

7. papieroplastyka – kartki okolicznościowe, 

8. przygotowanie do występu podczas spotkania bożonarodzeniowego. 

 

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 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/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 i warzyw z wykorzystaniem materiału obrazkowego, 

wizyty sklepie), 

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

f) funkcji poznawczych  myślenie, uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe/słuchowe                              

z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) ekonomiczny (racjonalne planowanie zakupów połączone z przygotowaniem prostych posiłków), 

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, 

d) ćwiczenia aktywności –zgodnie z Program I i II 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 i inne), 

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  
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funkcjonowania uczestników Ośrodka,  

2. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej (intelektualnej, 

treningi poznawcze (spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia): 

a) ćwiczenia spostrzegania (np. poszukiwanie braków w obrazkach, prawidłowe rozpoznawanie                   

i nazywanie przedmiotów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku społecznym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (np. ćwiczenie z wykorzystaniem kart z gry typu 

„Memory”), 

d) operacje poznawcze: analizowanie, syntezowanie, klasyfikowanie, porównywanie                                  

(np. niedokończone historie, zdania, itp.), 

e) operacje przestrzenne (wyobrażeniowe) – rotowanie 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, 

rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywacji, celów działania (np. rozmowy 

motywujące do samodzielnego planowania spędzania czasu wolnego), 

c)  ćwiczenie kontroli emocjonalnej – nauka podstaw treningu autogennego Schultza, 

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, poprawna wymowa głosek ), 

6. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

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

c)  radzenie sobie ze stresem, 

       7. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. programu Paint, email). 

 

VI. Zajęcia z muzykoterapii: 

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

2.  słuchanie piosenek o tematyce świątecznej, 

3. trening relaksacyjny w sali doświadczania świata, 

4. przygotowania do jasełek. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. quiz na temat świąt bożonarodzeniowych, 

3. oglądanie filmów o tematyce bożonarodzeniowej, 

4. pogadanka dot. tradycji bożonarodzeniowych, 

5. obchody Dnia Św. Mikołaja i Dnia Anioła – 06.12. (m.in. wręczanie drobnych upominków; wspólne 

wykonywanie rysunku Anioła). 

       

VIII. Integracja: 

1. organizacja Wystawy Bożonarodzeniowej 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, 
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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. 12.10.2017r. 

Sporządziła: Kinga Poniży 
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