


 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 
 

PLAN PRACY OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB 

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE 

NA 2019 ROK 

 

 

STYCZEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

poczęstunku na zabawę karnawałową – chruściki, koreczki), 

4. nauka obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (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. 

        

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 
1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni oraz przepisów BHP obowiązujących w pracowni, 

2. sporządzenie wraz z grupą kontraktu terapeutycznego, 

3. Wykonywanie drobnych upominków urodzinowych, 

4. rysunek dotyczący tematyki karnawałowej, 

5. malarstwo farbami akwarelowymi, 

6. chorepterapia- zajęcia z wykorzystaniem rytmu. 

        

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. hydroterapia. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie zębów), 

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

c) czynności samoobsługowych (powieszanie i składanie prania),     

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty), 

e) sprawności manualnej (wycinanie), 

f) funkcji poznawczych  z wykorzystaniem gier edukacyjnych, 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w sklepie z owocami i warzywami). 

Załącznik do uchwały Nr 8/36/19

Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 7 stycznia 2019 r.
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2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej, 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o 

legendy),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (z wykorzystaniem zimnej 

wody, lodu i śniegu), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  dotycząca zasad bezpieczeństwa w trakcie prasowania. 

 

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 - treningi 

poznawcze: 

a) ćwiczenia spostrzegania (rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów z wykorzystaniem różnych 

zmysłów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku lokalnym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (ćwiczenia z wykorzystaniem gry typu „Memory”), 

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

(niedokończone historie), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych - ZIMA), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (np. rozmowa - 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 własnych emocji i nastrojów, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (np. rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego planowania czasu wolnego), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (omówienie zasad pobytu w Ośrodku Wsparcia), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy („Co to jest komunikacja?”). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  Emocje – co to?, rodzaje emocji. 

           

VI. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. „Spotkanie z tradycją” – Karnawał ((m.in. przygotowywanie poczęstunku, wystroju sali, masek, 

udział w zabawie karnawałowej),        

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

4. zabawy integrujące grupę – zabawy z piłką.   

5.  relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

6.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 
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7. obchody urodzin/imienin, 

8. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników.                                                                  

       

VII.  Integracja: 

1. uczestnictwo w zabawach karnawałowych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, 

2. dyskoteka karnawałowa w Ośrodku Wsparcia. 

 

VIII. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia – podsumowanie działań                            

z 2018r., ustalenie tematyki kolejnych spotkań. 

 

LUTY 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

sałatki warzywnej i ciasteczek w kształcie serca), 

4. nauka obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (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 korzystająca z metod arteterapii: 
1. papieroplastyka wykonywanie papierowych ozdób  związanych z świętem Zakochanych (14.07), 

2. grafika z wykorzystaniem figur geometrycznych, 

3. malarstwo na szkle, 

4. wykonywanie masek karnawałowych z wykorzystaniem dowolnych materiałów, 

5. fotografoterapia - zajęcia warsztatowe, 

6. muzykoterapia - słuchanie piosenek wybranych artystów. 

 

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. hydroterapia. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie twarzy), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (kremowanie twarzy), 

c) czynności samoobsługowych (prasowanie),     

d) kulinarnego (ćwiczenia podtrzymujące zdolność rozpoznawania wybranych owoców i warzyw), 

e) sprawności manualnej (ugniatanie plasteliny, ciastoliny), 

f) funkcji poznawczych  (ćwiczenia pamięci), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyta w bibliotece). 

2. Realizacja ćwiczeń: 
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a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej (ćwiczenia oddechowe – 

przenoszenie obrazków za pomocą słomki do napojów), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (czytanie 

prasy lokalnej),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (słuchanie odgłosów 

ptaków), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  higiena i pielęgnacja twarzy. 

 

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 (wyliczanie przedmiotów na obrazku), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie ciągów złożonych z cyfr),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (labirynt – szukanie drogi), 

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

(układanie w zbiory wg koloru), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych – śnieg, mróz - ZIMA), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wydarzeń dot. 

Ośrodka Wsparcia). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie uczuć innych osób na podstawie ekspresji, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego wyboru odzieży), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (używania podstawowych zwrotów grzecznościowych), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (omówienie sposobów 

komunikowania się ). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych. 

 

VI. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. układanie puzzli,                                                                           

3. oglądanie filmu – komedia romantyczna, 

4. „Spotkania z tradycją”- Dzień Zakochanych (m.in. pogadanka nt. miłości, przyjaźni i rodziny, 

pieczenie ciastek w kształcie serca), 

5. zabawa taneczna,  

6. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

7.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 
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8. obchody urodzin/imienin, 

9. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

10. oglądanie fotografii rodzinnych – „terapia wspomnieniami”.                                                                 

 

VII.  Integracja: 

1. uczestnictwo w zabawach karnawałowych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, 

2. uczestnictwo w Przeglądzie Artystycznym „Miłość niejedno ma imię” organizowany przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu. 

 

MARZEC 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

naleśników z dżemem i sernika czekoladowego), 

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

 

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 
1. wykonanie wianka z wykorzystaniem  naturalnych  materiałów, 

2. papieroplastyka wykonywanie ozdobnych kwiatów z krepy, 

3. wykonanie drewnianych doniczek, 

4. malowanie palcami plakatów przedstawiających motywy wiosenne, 

5. fotografoterapia - zajęcia warsztatowe, 

6.  choreoterapia - zajęcia z wykorzystaniem ruchu i rytmu przy muzyce. 

        

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, 

6. hydroterapia. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (kremowanie rąk, pielęgnacja paznokci), 

c) czynności samoobsługowych (ubieranie się i rozbieranie),     

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty), 

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

f) funkcji poznawczych  (ćwiczenie spostrzegania poprzez wyszukiwanie różnic w obrazkach),                       

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w sklepie odzieżowym). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej - śpiewanie, 
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b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (czytanie                      

i omawianie artykułów z prasy lokalnej),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (słuchanie odgłosów 

zwierząt), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  dbanie o wygląd zewnętrzny – nazywanie części garderoby i dobieranie jej elementów 

odpowiednio do pogody). 

 

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 (rozpoznawanie i nazywanie warzyw z wykorzystaniem różnych 

zmysłów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie ciągów obrazów),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (gra w bierki), 

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

(układanie elementów w szereg wg kształtu), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych – ocieplenie, roztopy - WIOSNA), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (np. rozmowa nt. aktualności 

dotyczących życia lokalnego – radio, tv, Internet). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie emocji- scenki sytuacyjne, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (rozmowy 

psychologiczne motywujące do wykonywania zajęć w ośrodku), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (zasady zachowania przy stole), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (omówienie barier w 

komunikowaniu się). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  co to jest przyjaźń, czym się charakteryzuje, kogo można nazwać przyjacielem? 

 

VI. Zajęcia świetlicowe: 

1. „Spotkania z tradycją”- pierwszy dzień wiosny (m.in. „topienie Marzanny”), świętowanie Dnia 

Kobiet i Dnia Mężczyzn, 

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

3. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

4.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

5. obchody urodzin/imienin, 

6. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 
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7. oglądanie fotografii rodzinnych – „terapia wspomnieniami” c.d., 

8. gry i zabawy ruchowe podnoszące energię grupy. 

 

VII. Integracja: 

1.  obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, 

2.  wyjazd do kina/teatru. 

 

VIII. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

        

KWIECIEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

potraw na Śniadanie Wielkanocne), 

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 urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (zmywarka, 

mikser, robot kuchenny, blender). 

       

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 

1. papieroplastyka wykonywanie kartek okolicznościowych o tematyce wielkanocnej, 

2. wykonywanie ozdób wielkanocnych, 

3. przygotowania do konkursu  pt. ”Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”, 

4. wykonywanie dekoracji okien ośrodka o tematyce wielkanocnej, 

5. muzykoterapia - gra na instrumentach, 

6. choreoterapia - zajęcia z wykorzystaniem ruchu i rytmu przy muzyce. 

      

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. hydroterapia, 

7. gra w darta. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (mycie, czesanie i układanie włosów), 

c) czynności samoobsługowych (nauka wieszania odzieży na wieszakach),     

d) kulinarnego (obieranie warzyw), 

e) sprawności manualnej (składanie prostego origami), 

f) funkcji poznawczych (gry pamięciowe), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w sklepie z warzywami i owocami). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej („Wierszyki ćwiczące języki”), 
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b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem ( w oparciu o 

artykuły o tematyce zdrowotnej),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (odgłosy zwierząt), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  dbanie o włosy ( mycie, ścinanie, czesanie). 

 

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 (dobieranie jednakowych obrazków), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie ciągów złożonych z liter),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (odwzorowywanie), 

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

(rozróżnianie i klasyfikowanie według smaku – słodki kwaśny, słony, gorzki), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych ocieplenie, pąki na drzewach, pierwsze kwiaty kwitną - WIOSNA), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (rozmowa - analiza 

wydarzeń kulturalnych). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie emocji, nastrojów, uczuć innych osób (nazywanie emocji przedstawionych na 

obrazkach), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego doboru zadań wykonywanych w Ośrodku), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (normy zachowania się w urzędzie), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (poprawna wymowa głosek), 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  pojęcie i rodzaje miłości. 

     

VI. Zajęcia świetlicowe: 

1. „Spotkania z tradycją”- Wielkanoc (m.in. przygotowywanie potraw na Śniadanie Wielkanocne), 

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

3. „Gabinet kosmetyczny” – pielęgnacja twarzy, 

4. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

5.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

6. obchody urodzin/imienin, 

7. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

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

9. spacery, 

10. przygotowania do zawodów w darta. 
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VII. Integracja: 
1. udział w rozdaniu nagród za uczestnictwo w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Ozdoba 

Wielkanocna” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, 

2. śniadanie wielkanocne,  

3. udział w wystawach wielkanocnych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, 

4. obchody Światowego Dnia Autyzmu. 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1.wiosenne porządki w ogrodzie. 

 

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

 

MAJ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

ciasta drożdżowego z owocami i kotletów z soczewicy i pieczarek), 

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. 

           

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 
1. malarstwo na szkle, 

2. grafika - wykorzystaniem Japońskich znaków, 

3. painting body - malowanie twarzy, 

4. rzeźba w masie solnej, 

5. choreoterapia - zajęcia z wykorzystaniem ruchu i rytmu przy muzyce z wykorzystaniem 

rekwizytów, 

6. muzykoterapia - gra na instrumentach perkusyjnych Orffa, 

7. choreoterapia - zajęcia z wykorzystaniem ruchu i rytmu przy muzyce, 

8. przygotowania do Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. 

 

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, 

7. hydroterapia, 

8. zawody sportowe w ogrodzie. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie twarzy i rąk), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (pielęgnacja paznokci), 
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c) czynności samoobsługowych (powieszanie i składanie prania),     

d) kulinarnego (krojenie owoców), 

e) sprawności manualnej (gniecenie gazet), 

f) funkcji poznawczych  (zapamiętywanie kolejności ułożonych przedmiotów), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w bibliotece). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej (powtarzanie za prowadzącym 

rymowanek), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem                        

(z wykorzystaniem wierszy),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (odgłos łąki), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  higiena jamy ustnej. 

 

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 (rozpoznawanie i nazywanie owoców z wykorzystaniem różnych 

zmysłów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku lokalnym),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (łączenie kropek), 

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

(niedokończone historie), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych – wszystko kwitnie w koło - WIOSNA), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (rozmowa - analiza 

wydarzeń odbywających się w Ośrodku). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie własnych emocji, nastrojów („Nastrój w kolorze” – określenie nastroju kolorem), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego działania), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (normy zachowania się w instytucjach kultury – kino, teatr), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (gra w kalambury). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a) rodzina – pojęcie i struktura rodziny. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. słuchanie audycji radiowej, 
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3. quiz dot. higieny i pielęgnacji ciała, 

4. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

5.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

6. obchody urodzin/imienin, 

7. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

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

9. spacery, 

10. przygotowania do zawodów w darta c.d., 

11. oglądanie filmu historycznego. 

       

VIII. Integracja: 

1. udział w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

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

Was” i Ośrodek Wsparcia w Kościanie. 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. wiosenne porządki w ogrodzie, 

2. relaks w ogrodzie,  

3. sadzenie kwiatów w donicach. 

 

CZERWIEC 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

potraw z grilla i deserów z owocami), 

4. przygotowanie poczęstunku na Piknik Rodzinny, 

5. nauka obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (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 zapraw z warzyw i owoców sezonowych. 

 

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 

1. malowanie palcami motywów letnich, 

2. papieroplastyka - wykonywanie girlandy, 

3. prace z wykorzystaniem długopisu 3D, 

4. wykonywanie masek z masy papierowej, 

5. wyklejanie motywów letnich plasteliną, 

6. teatroterapia - inscenizacja z wykorzystaniem masek, 

7. choreoterapia - zajęcia z wykorzystaniem ruchu i rytmu przy muzyce z wykorzystaniem 

rekwizytów, 

8. organizacja i przygotowywanie wernisażu prac uczestników. 

 

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, 
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5. zawody sportowe w ogrodzie – kręgle, 

6. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

7. hydroterapia, 

8. przygotowanie gier i zabaw na piknik, 

9. ćwiczenia na siłowni - w ramach obchodów Dnia Kultury Fizycznej – 22.06. 

       

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie rąk), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (pielęgnacja paznokci – obcinanie, czyszczenie, malowanie 

lakierem i zmywanie lakieru), 

c) czynności samoobsługowych (prasowanie),     

d) kulinarnego (krojenie warzyw), 

e) sprawności manualnej (malowanie rękami), 

f) funkcji poznawczych (gra w skojarzenia – dobieranie par i wyszukiwanie obrazka niepasującego)  

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w drogerii). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej (ćwiczenia oddechowe), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem ( w oparciu                      

o nowele),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (z wykorzystaniem ciepłej 

wody), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  dbanie o wygląd zewnętrzny (pielęgnacja twarzy i włosów – dobór odpowiednich kosmetyków). 

 

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 (domino obrazkowe), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie przeczytanego tekstu/wiersza),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (bierki), 

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

(ułożenie przedmiotów wg wzoru), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych – gorąco, dłużej świeci słońce, dojrzewają owoce - LATO), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (rozmowa - analiza 

wiadomości  z Internetu). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie emocji własnych, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (rozmowy 

psychologiczne motywujące do sygnalizowania własnych potrzeb), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 
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a) utrwalenie norm społecznych (zasady zachowania się na wakacjach), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy („Niedokończone zdania”), 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  rodzina – relacje w rodzinie. 

 

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. „Gabinet kosmetyczny” – pielęgnacja dłoni i paznokcia, 

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

6. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

7.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

8. obchody urodzin/imienin, 

9. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

10. spacery, 

11. zawody sportowe. 

 

VIII. Integracja: 

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

 

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 na rozpoczęcie lata. 

 

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 pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przyrządzanie 

zapiekanki makaronowej i galaretki z owocami), 

3. 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. przygotowanie zapraw z warzyw/ owoców sezonowych. 

 

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 

1. rysunek dot. tematyki letniej, 

2. malarstwo tematyka dowolna, 

3. kolaż z wykorzystaniem naturalnych materiałów, 

4. wykonywanie kukiełek z wykorzystaniem dowolnych materiałów, 

5. grafika z wykorzystaniem dowolnych materiałów, 

6. teatroterapia - inscenizacja z wykorzystaniem kukiełek, 

7. muzykoterapia - śpiewanie piosenek rozrywkowych. 

 

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. spacery, spacery z kijami, 

5. hydroterapia, 

6. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

7. zawody sportowe w ogrodzie – tor przeszkód. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (higiena jamy ustnej), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (pielęgnacja rąk – mycie i kremowanie), 

c) czynności samoobsługowych (dobieranie odzieży letniej),     

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

zdolność rozpoznawania wybranych owoców i warzyw), 

e) sprawności manualnej („babki z piasku”), 

f) funkcji poznawczych  (powtarzanie wystukiwanego rytmu), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w sklepie odzieżowym). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej („Z muchą na luzie ćwiczymy 

buzię”) , 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o 

ciekawostki o zwierzętach),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (z wykorzystaniem 

zapachów przyrody – trawa, ziemia, kwiaty, drzewa), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  prasowanie (właściwości żelazka). 

 

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 („Co nie pasuje?” – wyszukiwanie różnic), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie kolejności przedmiotów),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (ćwiczenia polegające na łączeniu kropek), 

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

(poznawanie  i rozróżnianie smaków), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (np. rozmowa - 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 emocji, nastrojów, uczuć innych osób na podstawie historyjek obrazkowych, 
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b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego planowania czasu wolnego), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (przypomnienie zasad obowiązujących w Ośrodku), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (utrzymywanie kontaktu 

wzrokowego). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  rodzina – konflikty w rodzinie i sposoby ich rozwiązania. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. oglądanie filmu przygodowego na DVD,                                                 

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

3. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

4.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

5. obchody urodzin/imienin, 

6. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

7. zabawy muzyczne – gra na instrumentach, 

8. spacery, 

9. przygotowania do zawodów w darta. 

 

VIII. Integracja: 

1. piknik w parku,  

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

 

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. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

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

potraw z grilla i carpaccio z buraków), 

4. nauka segregacji śmieci, 

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

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

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

8. przygotowanie zapraw z warzyw i owoców sezonowych. 

       

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii:  

1. wykonywanie papieru czerpanego, 

2. rzeźba w glinie samoutwardzalnej, 

3. zapoznanie się z techniką kolażu z wykorzystaniem materiałów wtórnych, 
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4. wykonywanie naturalnych kosmetyków (np. peeling, maseczki), 

5. szycie zapoznanie się z obsługa maszyny do szycia, szycie igłą, 

6. muzykoterapia - słuchanie utworów wybranych wykonawców. 

     

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. hydroterapia, 

5. spacery, spacery z kijami, 

6. relaks w ogrodzie, 

7. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

8. zawody sportowe w ogrodzie – przygotowania do zawodów organizowanych przez ŚDS                              

w Krzywiniu. 

        

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie twarzy), 

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

paznokci), 

c) czynności samoobsługowych (nauka segregowania rzeczy do prania),     

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

zdolność rozpoznawania wybranych owoców i warzyw), 

e) sprawności manualnej (wydzieranka.), 

f) funkcji poznawczych  (ćwiczenie koncentracji – rysowanie po śladzie oraz łączenie kropek), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyta w bibliotece). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej, 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem ( w oparciu                    

o opowiadania),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (odgłosy ptaków), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  higiena jamy ustnej (wizyta u stomatologa – kiedy pójść i jak przebiega). 

 

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 (układanie puzzli), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zabawy z klockami obrazkowymi),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (odwzorowywanie), 

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

(układanie figur wg schematu), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych), 
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b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (rozmowa nt. wydarzeń  

ogólnopolskich przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie emocji, nastrojów, uczuć (scenki sytuacyjne), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (np. rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących doboru 

garderoby), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (przypomnienie podstawowych zwrotów grzecznościowych), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (streszczenie opowiadania). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. oglądanie filmu muzycznego na DVD,                                                  

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

3. „Gabinet kosmetyczny” – pielęgnacja włosów, 

4. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

5.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

6. obchody urodzin/imienin, 

7. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

8. zawody sportowe, 

9. spacery, 

10. ćwiczenia z wykorzystaniem chust Klanza. 

       

VIII. Integracja: 

1. piknik w parku, 

2. wyjazd nad jezioro. 

 

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 pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne przygotowanie 

potraw z grilla – zakończenie lata i ciasta marchewkowego), 

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

zapraw)  

4. nauka segregacji śmieci, 
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5. wdrażanie do utrzymywania czystości i porządku w miejscu pracy, estetycznego podawania potraw 

oraz kulturalnego zachowania się przy stole, 

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

7. przygotowanie uczestników do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych                            

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

           

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 

1. wykonywanie kolażu z wykorzystaniem darów natury, 

2. rysunek o tematyce jesiennej, 

3. rzeźba w masie solnej, 

4. wyklejanie motywów związanych z jesienią gotowymi elementami, 

5. malarstwo farbami olejnymi, 

6. przygotowania do konkursu pt. „Poznaj mój świat”. 

  

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. hydroterapii,  

5. spacery, spacery z kijami, 

6. zawody sportowe w ogrodzie – dwa ognie. 

7. przygotowanie do turnieju gry w bule, 

8. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

9. wyjazd na zawody sportowe do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu. 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (mycie i czesanie włosów), 

c) czynności samoobsługowych (nauka wieszania odzieży na wieszakach),     

d) kulinarnego (ćwiczenie czynności związanych z parzeniem herbaty), 

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

f) funkcji poznawczych (skojarzenia), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty w sklepie obuwniczym). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej (ćwiczenia wymowy głosek R, 

RZ), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (z 

wykorzystaniem artykułów z gazet),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (próbowanie słodkich i 

kwaśnych owoców), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  dbanie o wygląd zewnętrzny (nazywanie części garderoby i dobieranie jej elementów 

odpowiednio do sytuacji). 

 

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. rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów z wykorzystaniem 

różnych zmysłów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie aktualnych wydarzeń odbywających się w Ośrodku),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi („Labirynty” – wskaż drogę…), 

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

(porównaj obrazki - wskaż różnice i podobieństwa), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych, ochłodzenie, deszcz, wiatr, zbiory warzyw i owoców - JESIEŃ), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (rozmowa - analiza 

wydarzeń kulturalnych w Ośrodku). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie emocji, nastrojów, uczuć innych osób na podstawie ekspresji, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (np. rozmowy 

psychologiczne motywujące dot. samodzielnego podejmowania decyzji), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (przypomnienie  zasady zachowania przy stole), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy („Kalambury”). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  emocje pozytywne – ich wpływ na otoczenie. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. oglądanie filmu przyrodniczego, 

3. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

4.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

5. obchody urodzin/imienin, 

6. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

7. spacery, 

8. ćwiczenia z piłką, 

9. słuchanie audycji radiowej przygotowanej przez uczestników. 

 

VIII. Integracja: 

1. wyjazd do lasu na grzyby, 

2. udział w zawodach sportowych organizowanym przez ŚDS w Krzywiniu, 

3. udział w ognisku.  

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. jesienne porządki w ogrodzie, 

2. grill na zakończenie lata. 

 

X. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 
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PAŹDZIERNIK 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

3. przygotowywanie posiłków/pieczenie pod nadzorem terapeuty (min. wspólne przygotowanie 

placuszków z cukinii i kapuśniaku), 

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 urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (zmywarka, 

mikser, robot kuchenny, blender). 

 

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 

1. tworzenie bukietów z liści, 

2. kolaż z wykorzystaniem  naturalnych  materiałów, 

3. fotografoterapia - wykonywanie zdjęć martwej natury, 

4. zapoznanie się z techniką frotażu, 

5. dekorowanie ośrodka  z wykorzystaniem  dyni, 

6. dekoracje związane z Halloween, 

7. teatroterapia - ćwiczenia z wykorzystaniem dramy, 

8. 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, 

4. hydroterapia, 

5. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę, 

6. spacery z kijkami 

 

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (higiena jamy ustnej), 

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

paznokci), 

c) czynności samoobsługowych (prasowanie),     

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

zdolność rozpoznawania wybranych owoców i warzyw – próbowanie owoców i rozpoznawanie), 

e) sprawności manualnej (robienie papierowych kul z gazet), 

f) funkcji poznawczych (z wykorzystaniem gier edukacyjnych), 

g) edukacyjny (obsługa komputera), 

h) umiejętności społecznych (wizyty u kosmetyczki). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej (wymowa głosek: S, SZ, CZ), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu                      

o baśnie),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (z wykorzystaniem darów 

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

 

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  prasowanie (dobór programów do rodzaju tkanin). 

 

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. rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów z wykorzystaniem 

różnych zmysłów), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(np. zapamiętywanie aktualnych wydarzeń w środowisku lokalnym, zapamiętywanie ciągów 

złożonych z cyfr, liter, obrazów, itp.),  

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

„Memory”, „Planeta”, itp.), 

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

(np. niedokończone historie, układanie elementów w szereg/zbiory wg wybranych kryteriów, jak 

kolor, kształt, itp.), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (np. rozmowa - 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 emocji, nastrojów, uczuć innych osób na podstawie ekspresji, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (np. rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego planowania czasu wolnego), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (np. np. używania podstawowych zwrotów grzecznościowych, 

zasady zachowania przy stole), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (np. utrzymywanie kontaktu 

wzrokowego, poprawna wymowa głosek). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  okazywanie emocji pozytywnych i negatywnych w towarzystwie innych, 

b)  przyjaźń, miłość i rodzina. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. quiz dotyczący sportu,  

3. oglądanie filmu o tematyce związanej z Halloween, 

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

5. słuchanie audycji radiowych, 

6. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 
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7.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

8. obchody urodzin/imienin, 

9. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

10. spacery, 

11. przygotowania do Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. 

  

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. obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, 

4. udział w rozdaniu nagród za uczestnictwo w konkursie plastycznym „Poznaj mój świat” 

organizowanym przez Miasto Leszno. 

 

IX. Zajęcia w ogrodzie: 

1. grabienie liści w ogrodzie. 

 

LISTOPAD 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

3. przygotowywanie prostych posiłków/pieczenie pod nadzorem terapeuty (m.in. wspólne 

przygotowanie fasolki po bretońsku i surówki z kiszonej kapusty), 

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 korzystająca z metod arteterapii: 

1. przygotowywanie dekoracji na wystawę bożonarodzeniową, 

2. rysunek- dot. tematyki bożonarodzeniowej, 

3. zapoznanie się z techniką mokre w mokrym, 

4. przygotowania do konkursu pt. ”Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”, 

5. teatroterapia - inscenizacja związana z tematyką bożonarodzeniową. 

 

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. hydroterapia, 

5. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę. 

      

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) higienicznego (mycie zębów), 

b) dbałości o wygląd zewnętrzny (pielęgnacja twarzy – dobór kremów i sposób ich nakładania na 

twarz), 

c) czynności samoobsługowych (powieszanie i składanie prania),     

d) sprawności manualnej (zabawy z piłkami i woreczkami.), 
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e) funkcji poznawczych  (wystukiwanie rymowanek), 

f) edukacyjny (obsługa komputera), 

g) umiejętności społecznych (wizyta w bibliotece). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej (ćw. oddechowe), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o 

artykuły prasowe),                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (z wykorzystaniem darów 

jesieni), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  higiena jamy ustnej. 

 

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 (wyliczanie przedmiotów w pomieszczeniu), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zabawy z klockami obrazkowymi),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (ćwiczenie z wykorzystaniem gry „Planeta”), 

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

(wyszukiwanie przedmiotów w pomieszczeniu o określonym kształcie), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (analiza wydarzeń lokalnych 

przekazywanych przez środki masowego przekazu – radio, tv, Internet). 

     4. Ćwiczenia podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej  

     uczestników, np. treningi emocjonalne: 

a)  rozpoznawanie emocji, nastrojów, uczuć innych osób na podstawie ekspresji przedstawionej na 

obrazkach, 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (np. rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego planowania czasu wolnego), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (przypomnienie zasad obowiązujących w urzędzie), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy („Niedokończone zdania”). 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a)  rodzina – omówienie zasad panujących w rodzinie. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

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

2. układanie puzzli,                                                                                

3. nawiedzenie cmentarzy, 

4. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej, 

5. „Spotkania z tradycją”- Andrzejki (m.in. lanie wosku, zabawa andrzejkowa, wróżby), 
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6. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 

7.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

8. obchody urodzin/imienin, 

9. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników. 

       

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 rozdaniu nagród za uczestnictwo 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 zabawach andrzejkowych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki. 

 

IX. Grupa wsparcia dla rodziców uczestników Ośrodka Wsparcia 

 

GRUDZIEŃ 

 

I. Pracownia kulinarna: 

1. przypomnienie regulaminu pracy pracowni, 

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

3. przygotowywanie posiłków/pieczenie pod nadzorem terapeuty ( m.in. wspólne przyrządzanie 

    pierników i zupy grzybowej), 

4. nauka segregowania śmieci 

5. nauka nakrywania stołu wigilijnego, 

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). 

 

II. Pracownia plastyczna korzystająca z metod arteterapii: 

1. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej c.d., 

2. papieroplastyka wykonywanie kartek okolicznościowych, 

3. przygotowania dekoracji okien  ośrodka, 

4. przygotowywanie dekoracji na tablicę ośrodkową, 

5. ozdabianie choinki, 

6. wystawa rękodzieła świątecznego w Ośrodku, 

7. muzykoterapia - śpiewanie kolęd. 

 

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. hydroterapia, 

5. ćwiczenia elementów gry w koszykówkę. 

   

IV. Pracownia edukacyjno-terapeutyczna: 

1. Prowadzenie treningów: 

a) dbałości o wygląd zewnętrzny (mycie twarzy i rąk oraz kremowanie twarzy i rąk), 

b) czynności samoobsługowych (układanie prania w szafie),     

c) kulinarnego (ćwiczenia podtrzymujące zdolność rozpoznawania wybranych warzyw – 

próbowanie i rozpoznawanie warzyw), 
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d) sprawności manualnej (ugniatanie i lepienie z plasteliny), 

e) funkcji poznawczych (opowiadanie ilustracji przedstawiającej święta), 

f) edukacyjny (obsługa komputera), 

g) umiejętności społecznych (wizyty w sklepie). 

2. Realizacja ćwiczeń: 

a) ćwiczenia mające na celu podtrzymanie jakości mowy werbalnej („Wierszyki ćwiczące języki”), 

b) ćwiczenia mające na celu podtrzymywanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (na podstawie 

opowiadań o tematyce świątecznej) ,                                                             

c) ćwiczenia umożliwiające doświadczanie świata za pomocą zmysłów (odgłosy ptaków), 

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

3. Pogadanki tematyczne: 

a)  dbanie o wygląd zewnętrzny (pielęgnacja dłoni i stóp). 

 

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 („Co zostało schowane?), 

b) zapamiętywanie i odtwarzanie informacji z pamięci krótkotrwałej i długotrwałej                                   

(zapamiętywanie wydarzeń na obrazie i opowiedzenie ich),  

c) ćwiczenia koncentracji i przerzutności uwagi (zadawanie pytań do krótkiego tekstu), 

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

(niedokończone historie), 

e) operacje przestrzenne/wyobrażeniowe (odwzorowywanie figur na papierze). 

3. Ćwiczenie podtrzymujące orientację uczestników w świecie zewnętrznym: 

a)   orientacja w czasie kalendarzowym (rozpoznawanie pór roku na podstawie zmian czynników 

atmosferycznych – mróz, śnieg, lód - ZIMA), 

b) orientacja w ważnych wydarzeniach z życia społeczno-kulturalnego (rozmowa - 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 emocji, nastrojów, uczuć innych osób (odgrywanie scenek), 

b) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych stanów afektywnych (np. nazywanie emocji 

przeżywanych w różnych sytuacjach), 

c) rozpoznawanie i sygnalizowanie własnych potrzeb, motywów, celów działania (np. rozmowy 

psychologiczne motywujące do samodzielnego podejmowania decyzji), 

d)  relaksacja (elementy treningu autogennego Schultza). 

5.Ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych (wymowy i komunikacji                         

z otoczeniem) np. treningi umiejętności interpersonalnych: 

a) utrwalenie norm społecznych (zasady zachowania przy stole w trakcie wigilii), 

b)  podtrzymywanie aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy (poprawna wymowa głosek ), 

6. Zajęcia edukacyjne – trening obsługi komputera (np. nazwy części domowego zestawu 

komputerowego, obsługa programu Paint, korespondencja z wykorzystaniem maila). 

7. Pogadanki tematyczne: 

a) rodzina – święta w gronie rodziny. 

 

VII. Zajęcia świetlicowe: 

1. „Spotkania z tradycją”- Boże Narodzenie (m.in. ubierania choinki, pieczenie pierników, słuchanie                    

i śpiewanie kolęd), 

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

3. oglądanie filmu o tematyce bożonarodzeniowej, 

4. relaksacja w Sali Doświadczania Świata, 
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5.  relaks przy kawie i słodkim poczęstunku, 

6. obchody urodzin/imienin, 

7. uzupełnianie kalendarza miesięcznego i planu tygodniowego z uwzględnieniem świąt oraz dat 

urodzin/imienin uczestników, 

8. przygotowania do wystawy bożonarodzeniowej, 

9. przygotowania do jasełek. 

       

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 wystawach bożonarodzeniowych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, 

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

 

Planowane są również wyjścia uczestników Ośrodka Wsparcia wraz z opiekunami na wystawy 

organizowane w Kościańskim Ośrodku Kultury, Muzeum Regionalnym i Bibliotece Publicznej                            

w Kościanie. 

Natomiast w ramach zajęć terapeutycznych w pracowni arteterapii przeprowadzane będą warsztaty                         

z wykorzystaniem takich metod jak Muzykoterapia ( relaksacja, udźwiękowienie animacji, gra na 

instrumentach, słuchanie muzyki, śpiew), Teatroterapii (improwizacja, drama), Fotografoterapia 

(wykonywanie zdjęć, pozowanie, nagrywanie filmu), Choreoterapii ( działania wykorzystujące ruch i rytm 

z muzyką) . 

 

 

 

Kościan, dn. 04.12.2018r. 

Sporządziła: Kinga Poniży 
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