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OFERTA REWALIDACYJNA DLA WYCHOWANKÓW  

ZESPOŁÓW REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH  

- WYBRANE ELEMENTY 

 

 

Materiał opracowany przez: Ewa Wnorowska-Kucharska i Alina Wysocka 

 

 

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy obejmuje nauczaniem, wychowaniem i opieką:  

 

 Dzieci młodzież i dorosłych z intelektualną niepełnosprawnością w stopniu głębokim 

od 3 do 25 roku życia. 

oraz  

 Dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

jest niepełnosprawność intelektualna, od 3 do 24 roku życia. 

 

 Nauczanie w Zespołach Rewalidacyjno - Wychowawczych realizowane jest w obszarach:  

 

o stymulacja wielozmysłowa wg metody „Poranny Krąg,” 

o samoobsługa/trening sprawności motorycznych, 

o zajęcia poznawcze i komunikacyjne,  

o trening zachowań społecznych, 

o zajęcia muzyczno- ruchowe, 

o zajęcia plastyczne, 

o relaksacja z muzyką, obrazem i słowem. 

 

Jest to elastyczna propozycja zajęć - tygodniowy rozkład może być wzbogacony o inne 

wskazane wychowankom rodzaje zajęć ze względu na potrzeby rozwojowe jak również 

szczególne zainteresowania wychowanków. Nazewnictwo zajęć może w poszczególnych 

grupach różnić się ze względu na dobór słów je określających co nie zmienia istoty zajęć.  

 

Wiodącą metodą w pracy z wychowankami jest metoda „Porannego Kręgu”,  

w odniesieniu do dorosłych wychowanków stosujemy jej elementy. Metoda  

ta to polisensoryczna stymulacja rozwoju według kolejnych pór roku. 

 

 

 



2 

 

Metoda „Porannego Krągu” jest też nazywana metodą wielozmysłową. Obejmuje swym 

zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej 

oddziaływania aktywizują zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać 

zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. 

Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda 

Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę.  

Podstawą metody „Porannego Kręgu” jest otaczający nas świat przyrody, którego jesteśmy 

częścią i poddani jesteśmy jego rytmowi. Świat ten jest źródłem podstawowych symboli: 

żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych,  

które przyporządkowane zostały określonej porze roku. 

 

  Wiosną  

stymulujemy kolorem zielonym, który kojarzy się z siłą tworzenia, wzrostu, z procesem 

dorastania. Zieleń łagodzi, przynosi zadowolenie, daje spokój, uspakaja i odpręża.  

 

Żywiołem wiosny jest ziemia. Ma zdecydowaną barwę, specyficzny zapach, a ze względu  

na swoją strukturę, wilgotność i temperaturę, dostarcza dziecku złożonych doznań 

dotykowych.  

 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które rzadko mają możliwość obcować z tym 

żywiołem jest to bardzo cenne przeżycie.  

 

Doznań smakowych wiosną dostarcza smak gorzko-kwaśny, smakujemy z dziećmi cytrynę 

posypaną cukrem.  

 

Doznań słuchowych dostarczają dzieciom zabawy i gra na bębnie, który jest najlepszym 

źródłem bodźców dźwiękowo -wibracyjnych.  

 

Zapach przypisany wiośnie to zapach cytrynowy. Działa on antyseptycznie, pobudza apetyt  

i ożywia. Zapach wykorzystujemy rozcierając olejek na dłoni dziecka, zapalając lampkę 

zapachową.  

 

Barwa każdej pory roku decyduje o wystroju pomieszczenia. Wiosną eksponujemy kolor 

zieleń, sadzonki, kwiaty, motyle, ilustracje ptaków itd. 
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   Latem  

oddziałujemy kolorem czerwonym, który silnie pobudza i ożywia.  

 

Żywioł lata to ogień. Ma w sobie olbrzymią moc przykuwania uwagi. Nawet dzieci, które nie 

potrafią na niczym zatrzymać wzroku, reagują na ogień. Ogień dostarcza im wielu wrażeń.  

 

Wymowne w tej metodzie jest podkreślanie panowania nad ogniem poprzez gaszenie palącej 

się świeczki przed końcem zajęć. 

 

Stymulując smak dajemy dzieciom do smakowania słodki konfitury z wiśni.  

Letnich wrażeń muzycznych dostarcza im grzechotka, a wrażeń zapachowych – zapach róż.  

 

Latem eksponujemy przedmioty, które kojarzą nam się z latem: piasek, muszle, kamyki, 

woda, słońce, ciepło, kwiaty, trawa itp. 

 

  Jesienią 

prezentujemy kolor żółty, symbolizujący spadające z drzew liście, dojrzałe owoce.  

Jest kojarzony z radością życia i rozpoczynającym się dniem. Wzmacnia wolę życia, 

przekazuje ciepło serca i wesołość.  

 

Żywioł jakim stymulujemy to powietrze, tak często odbierane przez nasze ciało, ale rzadziej 

przez nasze dzieci. Zwykle tego rodzaju wrażenia mają ograniczone, a i one odczuwają głód 

powietrza. Dzieci stykając się z przenikającym je powietrzem, koncentrują się na doznaniach 

płynących z ich ciała.  

 

Zmysł smaku pobudzamy miodem i kremem orzechowym, poznając lub już utrwalając smak 

słodki.  
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Wrażeń muzycznych dostarczają dzieciom dzwonki rurowe, zapachowych – zapach lawendy 

 

Jesienią dodatkowo wpływamy wystrojem sali z przewagą barwy żółtej i tym wszystkim  

co kojarzy nam się z jesienią: kasztany, żołędzie, jarzębina, jesienne liście, lampiony z dyni, 

itp. 

  Zimą 

demonstrujemy kolor biały i niebieski. Biel symbolizuje śnieg, niebieski kojarzy się z niebem 

i wodą, jest kolorem ciszy i spokoju. Przypomina zimny chłód.  

 

Zimowym żywiołem jest woda, też woda w postaci lodu. Pobudza aktywność ruchową  

i wokalizację. Ten żywioł działa najsilniej polisensorycznie na zmysły, a przy okazji 

kształtuje doznania termiczne.  

 

Smak i węch pobudzamy miętą. Słuch zaś trójkątem lub dzwonkami. Wspomagamy 

kształtowanie doznań percepcyjnych poprzez symbolizujący zimę wystrój sali nauczania. 

 

W czasie trwania „Porannego Kręgu”, stwarzamy atmosferę, która przynosi poczucie 

bezpieczeństwa, radość i zadowolenie, niweluje niepewność i odczucie zagrożenia. Uczymy 

dzieci uwagi, koncentracji, otwartości i wzmacniamy wiarę we własne możliwości. 

 

Metoda Porannego Kręgu jest cenna również z tego powodu, że formą zajęć jest spotkanie 

grupowe, które umożliwia kontakt z rówieśnikami. Dzieci siedzą w kręgu zwrócone do siebie 

twarzami. Nauczyciel podchodzi do każdego dziecka i wspólnie z nim wykonuje daną 

czynność. Dziecko uczy się czekania na swoją kolej co pozwala mu na odbieranie wrażeń 

płynących z obserwacji koleżanek i kolegów będących w takiej samej sytuacji,  

w jakiej za chwilę będzie lub był on sam.  

 

Aktywizacja poszczególnych zmysłów za pomocą bodźców stosowanych w metodzie 

„Porannego Kręgu” przeprowadzana jest zawsze według stałego schematu, dzięki czemu 

dzieci uczą się identyfikować działania i przewidywać zdarzenia.  

 

Poniżej plan zajęć wg opisanej metody (schemat pracy z możliwością dostosowania  

do różnych pór roku i różnych zjawisk przyrodniczych oraz atmosferycznych),  

a w dalszej części tekstu więcej informacji na temat usprawniania wielozmysłowego. 
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Plan pracy 

 

Zajęcia: Stymulacja wielozmysłowa w/g pór roku (wiosna, lato, jesień lub zima) 

 

Cele ogólne: 

 Poznawanie środowiska przyrodniczego 

 Koordynacja odbierania zmysłowego 

 Rozwijanie aktywności własnej 

 

Metody: metoda Porannego Kręgu, metoda Affolter, metoda oglądowa- obserwacja, 

wzmocnień pozytywnych i komunikacji wspierającej  

 

Formy realizacji: forma grupowa, indywidualna  

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Zapalenie lampki zapachowej 

o Latem - z olejkiem różanym 

o Jesienią - z olejkiem lawendowym 

o Zimą - z olejkiem miętowym 

o Wiosną - z olejkiem cytrynowym 

 

2. Obejście z lampką kręgu, wymienianie imion uczestników zajęć zwracanie uwagi  

na cechy ognia. 

 

3. Piosenka na powitanie 

o  Śpiewanie piosenki, w której wymienia się imię uczestnika zajęć połączone  

z masowaniem jego dłoni oliwką o zapachu zgodnym z oliwką użytą w lampce 

zapachowej lub neutralnym 

o Śpiewanie piosenki powitalnej grupowej, zawiązywanie rąk w kręgu. 

 

4. Opowiadanie o porze roku, o zjawiskach dnia, o obiektach przyrodniczych 

o Obserwacja widoku „za oknem”, obserwacja bezpośrednia dnia (wyjście na taras) 

o Ustalenie nazwy aktualnej pory roku i rodzaju aktualnej pogody; rozpoznanie 

pory i pogody na obrazie; eksponowanie obrazu na tablicy 

o Obserwacja obiektów przyrodniczych, przyporządkowanie nazw/obrazów 

o Działania na obiektach przyrodniczych - dotykanie, przekładanie, przesypywanie, 

przelewanie podlewanie kwiatów w doniczce, władanie kwiatów, gałęzi  

do wazonu, itp. 

 

5. Spotkanie z żywiołem 

o Latem zapalamy świeczki lub lampiony, opowiadamy o ogniu, pokazujemy jego 

właściwości 

o Jesienią rozwiewamy suche liście, poruszamy tkaninami na ścianach albo 

zabawkami, rozwiewamy uczestnikom zajęć włosy 

o Zimą demonstrujemy wodę w stanie ciekłym i stałym - dotykanie lodu (zimny, 

śliski, zimny i mokry), dotykanie śniegu 
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o Wiosną rozcieramy uczestnikom zajęć glinkę na rękach, najpierw jest mokra, 

śliska i zimna, potem jest ciepła, szorstka i krucha. 

 

6. Demonstracja instrumentu muzycznego - na instrumencie gra nauczyciel, do gry 

włączani są uczestnicy zajęć 

o Latem - gongu 

o Jesienią - dzwonów rurowych 

o Zimą - dzwonków i trójkąta  

o Wiosną - bębna  

 

7. Zakładanie na głowę kolorowych chust; samodzielnie lub z pomocą ściąganie chusty 

o Latem - czerwonych 

o Jesienią - żółtych i w barwach innych jesiennych 

o Zimą - białych, niebieskich 

o Wiosną – zielonych 

 

8. Zaciemnianie Sali; szukanie z lampką uczestnika zajęć, przywoływanie imienia; 

sygnalizowanie obecności. Mobilizacja do śpiewania głosek; 

o Latem - „i” 

o Jesienią - „e” 

o Zimą - „a” 

o Wiosną - „o” 

 Śpiewanie samogłoski tworząc wokalizacje samogłoskowe. 

 

9. Zastosowanie bodźców smakowych; podajemy uczestnikom zajęć jedzenie o smaku 

o Latem - słodką wiśniową konfiturę 

o Jesienią - miód 

o Zimą - miętowe pastylki, itp 

o Wiosną - cytrynę z cukrem 

 

10. Gaszenie lampy zapachowej - wybrany uczestnik zajęć zdmuchuje 

 

Na zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych wykorzystujemy szeroko pojęte 

usprawnianie wielozmysłowe. 

 

Ma ono na celu dostarczanie bodźców do ośrodkowego układu nerwowego, pobudzając przez 

to jego rozwój. Pobudzanie wielu obszarów w mózgu zwiększa ilość połączeń neuronalnych, 

przez co wspomaga pracę całego systemu nerwowego. 

 

Stymulacja wielozmysłowa oparta jest na stymulacji wzroku, słuchu, dotyku, węchowej  

i stymulacji równowagi. 

 

Podczas stymulacji wzrokowej - wykorzystujemy tuby, światłowody zmieniające kolory, 

latarki, lampy halogenowe, plansze z ostrymi barwami, szachownice z kontrastowymi 

kolorami, oraz tablicę świetlną. Materiały te służą usprawnianiu analizatora wzroku, 

pozwalają lokalizować światło oraz przedmioty a ponadto poznać najbliższe otoczenie. 

Ćwiczą koncentrację uwagi. Światło wykorzystuje się również do relaksacji dzieci oraz 
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wyciszenia nadpobudliwych psychoruchowo podopiecznych. Celem tych zadań jest 

poprawienie percepcji wzrokowej, usprawnianie kontaktu wzrokowego. 

 

Podczas stymulacji słuchowej wykorzystuje się śpiew, taniec, zabawy ruchowe  

i terapeutyczne, instrumenty perkusyjne, które służą lokalizacji dźwięku, ćwiczą koncentrację 

uwagi, służą różnicowaniu skali dźwięku. Celem jest usprawnienie kanału słuchowego,  

co spowoduje akceptację przez różnych dźwięków, które do tej pory wywoływały niepokój, 

drażliwość, lęk, utrudniały interakcje społeczne.  

 

Przykładowe działania:  

o słuchanie dźwięków: cichych, głośnych, bardzo głośnych, wysokich, średnich, 

niskich (obserwacja reakcji), 

o badanie reakcji na szumy, piski, trzaski, 

o słuchanie odgłosów płynących z otoczenia (kasety), 

o słuchanie grających kartek, książeczek, 

o wydawanie dźwięków z różnych instrumentów, 

o odszukiwanie źródła różnych dźwięków (schowana pozytywka), 

o rzucanie na podłogę różnych przedmiotów, o różnej strukturze, 

o stukanie palcami o stół, szybę, kartkę, naśladowanie padającego deszczu itp. 

 

Podczas stymulacji dotykowej - stosujemy materiały o różnorodnej fakturze, materiał sypki, 

płynny, półpłynny. W skład oddziaływań z zakresu stymulacji dotykowej wchodzi masaż 

ciała przy wykorzystaniu takich materiałów jak: gąbki, myjki, wata, druciaki, szczoteczki, 

gumowe jeżyki, pędzelki, papiery ścierne, itd. 

 

Wyżej wymienione materiały służą dostarczaniu głębokich wrażeń pozwalających zrozumieć 

położenie poszczególnych części ciała w stosunku do siebie, akceptacji siebie i swojego ciała. 

Pomagają nawiązać kontakt z dzieckiem, pobudzają go do aktywności. Zmysł dotyku zbiera 

bodźce poprzez receptory umieszczone w skórze. W ten sposób mózg pozyskuje informacje 

m.in. o dotyku, ucisku, fakturze, temperaturze i bólu. 

 

Podczas stymulacji smakowej i węchowej podaje się lub / i rozmasowuje (w zależności  

od możliwości dzieci) na dłoni różne substancje zapachowe, olejki eteryczne, kropelki, zioła, 

przyprawy. Podaje się też uczestnikom zajęć cukierki o różnym smaku np.: miętowym, lizaki 

oraz artykuły spożywcze o przeciwnych smakach np. dżem-musztarda, ogórek-miód, sól-

cukier itp. Celem stymulacji jest uczenie rozróżniania różnych zapachów, przyjemnych  

i nieprzyjemnych oraz źródeł tych zapachów, oraz uczenie wrażliwości smakowej. 

 

Zmysł równowagi stymulujemy przez ćwiczenia na piłkach, wałkach, materacach, itp. 

Dostarczamy doświadczania ruchu, normalizujemy napięcia mięśniowe, rozwijamy orientację 

w schemacie ciała, rozwijamy orientację przestrzenną, wzbogacamy aktywność własną.  
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Ćwiczenia na odczuwanie własnego ciała łączymy często z „nauczaniem” obserwacji, 

manipulacji, treningiem uwagi, koncentracji. 

 

Działanie na każdym ze zmysłów jest sprzężone z pobudzaniem i kształtowaniem 

pozostałych. To warunek efektywności pracy rewalidacyjnej. 

 

Inne metody, które wykorzystujemy w naszej pracy rewalidacyjnej z dziećmi, młodzieżą 

i dorosłymi uczestnikami zajęć: 

 

 Metody aktywizujące- sytuacyjne, 

 Programy Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja, 

 Metoda Affolter, 

 Metoda oglądowa- obserwacja, obserwacja uczestnicząca, 

 Muzykoterapia/elementy,  

 Plastykoterapia/elementy, 

 Metoda komunikacji alternatywnej, 

 Metody relaksacji / elementy, 

 Metoda pielęgnacji wychowującej, 

 Masaż taktylny/elementy. 
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