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Analiza przypadku Daniela S.

Daniel S. pochodzi   z rodziny chłopskiej, materialnie słabo sytuowanej. Matka ma 39 lat ,a
ojciec 35 .   Matka - wykształcenie podstawowe , ojciec - zawodowe .   Mają gospodarstwo
rolne .
Daniel jest jedynakiem . Rodzice poświęcają mu niewiele uwagi . Twierdzą , że Nie mają czasu,
ponieważ mają dużo pracy w gospodarstwie  rolnym.
Chłopiec ma 17 lat - stwierdzono u niego dziecięce prażenie mózgowe -upośledzenie umysłowe
głębokiego stopnia . Nigdy nie chodził do szkoły, ani też nie był w  żadnym zakładzie czy
szkole specjalnej . Zgodnie  z orzeczeniem wydanym przez  Poradnię Psychologiczno -
Pedagogiczną w Łomży dn. 05.10.00 r  Zespół Orzekający zakwalifikował go do
indywidualnych  zajęć rewalidacyjno -wychowawczych. Główne wskazania dotyczące pracy z
dzieckiem to : indywidualny program  pracy, metody stymulacji , terapii, usprawnienia i inne
formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej . Stwierdzono , iż  należy u niego   przede
wszystkim Rozwijać orientację w najbliższym otoczeniu ,    kształtować     umiejętności
porozumiewania się z opiekunami ( sygnalizowanie potrzeb),   uczyć samodzielnego
zaspakajania potrzeb   ( jedzenia, ubierania się , toalety, mycia się ).
Zajęcia rozpoczęły się od 4.09.00r. Odbywały się 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Początkowo
odbywały się 5 razy w tygodniu po 2 godziny
Rodzice chłopca są to ludzie konfliktowi , szczególnie matka   , z którymi trudno dojść do
porozumienia i, którzy tak  na dobrą sprawę , nie rozumieją po co odbywają się te zajęcia
.Często też , a prawie stale nie interesowali się co się dzieje  na zajęciach, jakie ćwiczenia należy
z Danielem  wykonywać . Gdy czasami przychodzili   , najczęściej -   Daniel uciekał od stołu ,
stawał przy oknie , odwracał się do wszystkich  tyłem, zaczynał się kiwać , wydawał różne
dźwięki, wymachiwał rękami i uderzał ręką w szybę. Był bardzo zdenerwowany . Dopiero , gdy
rodzice lub babcia , która również mieszka w tym domu, wyszli z pokoju, wracał do stołu
uspakajał się i zabierał się za różne zabawy. Zauważyłam, iż wymaga on stałego
zainteresowania swoją osobą. I tego zainteresowania domagał się ode mnie , gdy pisałam w
zeszycie    potrącał mnie za ramię , albo ciągnął za rękę .
Daniel był najczęściej,   przynajmniej początkowo zdyscyplinowany i w miarę upływu czasu
było różnie, spełniał moje polecenia lecz był też mało   cierpliwy. Bardzo denerwował się , gdy
trzeba było robić nowe ćwiczenia. Często zabierał zabawki, klocki, koguty , lalki itp. , chował je
, aby  tylko nie uczyć się czegoś innego ,nowego . Natomiast te ćwiczenia , których  wreszcie się
nauczył , potem powtarzał bez końca, zupełnie się tym nie nudził , a wręcz przeciwnie , nie
można go było od nich oderwać i zainteresować czymś innym .
Osiągnięcia i   postępy Daniela

I Obsługiwanie   siebie :
-    obsługuje się baz większej pomocy : przy stole podczas jedzenia, picia herbaty .
Natomiast w łazience podczas mycia rąk i twarzy był bardzo niesprawny . Ręce wkładał pod
płynącą z kranu wodę i od razu je wyjmował, po wielu ćwiczeniach zaczął pocierać rękę   o
rękę, ale nigdy nie chciał tego zrobić dokładnie , buzię tylko ochlapywał wodą , byle jak się
wycierał.
- Potrafi wycierać   nos chusteczką , gdy ma katar , a także wycierać buzię , gdyż bardzo się
ślini.
- Sam idzie do toalety i   załatwia swoje potrzeby   fizjologiczne .
- Samodzielnie zdejmuje : obuwie , skarpety , rękawiczki, czapkę , bluzkę , kurtkę ale już tego
nie założy .
- Otwiera i   zamyka drzwi (   na klamkę ), szufladę , pudełko , okno .
- Potrafi odkręcić i zakręcić kran, nabrać wody w pojemnik i zamknąć pojemnik.
- Potrafi włączyć i wyłączyć : światło , radio .
- Potrafi zasunąć i rozsunąć zamek błyskawiczny w torebce , przy bluzce lub spodniach
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- Potrafi stanąć na krzesełku i zdjąć z górnej półki potrzebną mu rzecz . Potrafi rozsłocić i
zasłonić   żaluzje .

II. Komunikowanie się
Wydaje   dźwięki np. gdy jest głodny
Gdy jest o nim mowa , pokazuje na siebie  palcem i się uśmiecha. Reaguje na muzykę : uspakaja
się i  wycisza , gdy słyszy muzykę , kieruje wzrok w stronę muzyki i słyszalnych dźwięków,
kołysze się także do słyszanej muzyki, jest uśmiechnięty i zadowolony, gdy jest włączana
muzyka. Kieruje wzrok na osobę , która do niego się zwraca. Siedzi wzrokiem poruszające się
przedmioty .
- Rozgląda się wokół siebie, przygląda się po    kolei przedmiotom, które są np. nowe .
- Reaguje na słowo „ nie" , ale często jest tak :   gdy  usłyszy stanowczy zakaz , podnosi głowę,
przygląda  się i robi dalej swoje .
- Podaje na żądanie trzymany przedmiot lub przedmiot  będący w pobliżu ,
- wyszukuje wśród różnych rzeczy  przedmiot , który ma podać .
- Reaguje na pytanie gdzie jest ubranie lalki?
- Prawidłowo wskazuje poszczególne części   garderoby .
- Reaguje na polecenie :   „chodź tutaj". Czasami  udaje , że nie słyszy tego
polecenia i dalej robi co chce .
- Słucha uderzeń rytmicznych , jest zainteresowany  powtarzającymi się dźwiękami.
Zaczyna uderzać kredką w kartkę lub blat stołu , gdy np. śpiewam mu piosenkę
„Siała baba mak" lub „Pada deszcz" .
Wykonuje proste polecenia , odpowiednio reaguje , gdy mówię  proszę , zamknij drzwi podnieś
ten kawałek  papieru   lub klocek , rzuć piłkę lub woreczek, pokaż mi twoje ręce , zamknij oczy .
Podczas   tych poleceń nie wykonuję żadnych gestów.
- Słucha prostych opowiadań i historyjek , ale to  trwa tylko chwilę .
- Rozumie układy słów zawierające : na , w, do , za , pod , np. gdy mówię   : połóż książkę na
krześle , włóż klocek do pudełka , stań za krzesłem , wejdź pod stół, połóż lalkę na szafce .

III. Uspołecznienie
Gdy jest zainteresowany jakimś ćwiczeniem jest skupiony i uważny, Uśmiecha się , klaszcze ,
wydaje głośne dźwięki na widok osoby, którą  lubi i akceptuje . Tak zachowuje się , gdy mnie
widzi . Natomiast   , gdy  ktoś go denerwuje nie chce patrzeć na niego , odwraca się do niego
plecami, robi ręką ruch „pa, pa" i pokazuje na  drzwi . Nie chce też przy innych osobach bawić
się , układać klocki i wykonywać inne ćwiczenia.
Uśmiecha się , gdy jest zadowolony , gdy coś dobrze robi i gdy   coś   lubi robić . Często
hałasem , głośnym krzykiem lub potrącaniem mnie za   ramię , czy rękę zwraca na siebie uwagę.
Okazuje uczucia np. : gdy kogoś lubi, głaszcze po   włosach , gdy mu się podoba np. lalka, pajac
lub miś - całuje, głaszcze    i przytula do siebie . A   gdy jest zdenerwowany , potrafi   ciągnąć
lalkę za  włosy , bije ją i wydaje dźwięk mający oznaczać , że lalka płacze : „ e, e, e" .
Przygląda się sobie w lusterku z zainteresowaniem, dotyka swojego odbicia, Uśmiecha się do
niego , pokazuje ruchem ręki , że jest ładny , „ głaszcze się  po twarzy"   , czasami bierze kredkę
i pokazuje , że   się maluje, bierze też   grzebień i   czesze siebie , a czasami mnie i lalkę .
Rozumie ,    które są jego rzeczy , które moje . Gorzej już jest z rzeczami, które   mu przywożę
do   ćwiczeń , np. książeczki   niszczy , mimo , że ciągle powtarzam ,że to moje .
Z własnej inicjatywy  pokazuje mi różne swoje   rzeczy i chce mi je   dać np. gdy  mama
przynosi mu kanapki   , odłamuje i chce mi dać kawałek .
Macha ręką na pożegnanie , gdy mówię do   niego , że już muszę iść i mówię „pa, pa"-   Daniel
macha do mnie ręką.
Czasami lubi , gdy razem z nim ustawiam np. wieżę z klocków, częściej jednak n współdziałam
zabawie , albo denerwuje się , gdy coś  robię z nim, chce to robić sam.
Reaguje na żądanie „ Proszę bądź cicho" . Czasami moją prośbę spełnia tylko przez chwilę i
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potem   znów krzyczy i wydaje różne   dźwięki, albo ciągle mnie potrąca. Czasami też spełnia
moją prośbę : „Nie  potrząsaj moją ręką" , ale potem robi to samo .
Bierze i niesie coś na żądanie , gdy np. mówię : „przynieś mi szklankę" lub „ postaw szklankę
na szafkę" , „wyjmij ły żeczkę ze szklanki"

IV. Zajęcia
a)   Sprawność manualna ( sprawność i   ruchy palców)
- Potrafi   trzymać w ręku długopis , ołówek i inne drobne przedmioty .
- Czasami   udaje się  mu przełożyć np. długopis , pędzelek z ręki do ręki , ale robi to rzadko i
bardzo   niechętnie
- Bierze  przedmiot  i  próbuje obracać go w  palcach ale kończy się na  próbach ,   szybko go  to
nudzi i   denerwuje.
- Bazgrze   spontanicznie kreski, koła . Czasami udaje mu się pogrubić kreskę , ale robi to
bezmyślnie . Przy mojej   pomocy doprowadza od kropki do   kropki   , ale sam  tego nie chce
robić . Dobrze trzyma pędzelek  w  ręku   i   bazgrze  nim  po  papierze .
- Zaczyna zaciskać rękę  na piłeczce ,   plastelinie
- Urywa też  kawałki  plasteliny i   zaczyna ją przyklejać do   słoika i   niezdarnie , ale próbuje
rozsmarowywać i rozciągać   palcami plastelinę   na   słoiku   i   na  kartce  papieru.
- Zaczyna też rwać coraz mniejsze kawałki np. : wycinankę i brać w dwa palce , a potem
przyklejać na  słoik .
- Każdy papierek  przykleja  zawsze w tym samym  miejscu.
- Zaczyna zbierać z  podłogi płaskie deseczki, papierki   2-3 palcami.
- Stwarza mu to dosyć dużo kłopotu , denerwuje się , ale po wielu próbach udaje mu się to
podnieść.
- Czasami wkłada rękę lub palce    do jakiegoś naczynia , czy pojemnika i  próbuje wyjąć z
niego przedmiot , który  tam się   znajduje . Czasami też udaje mu się    to   zrobić ale
najczęściej   przechyla  przedmiot, aby wyrzucić z niego to co tam się   znajduje .
- Układa  pudełka jedno na   drugie   ,   a także  klocki o różnej   wielkości, buduje   wieżę z   4
a  nawet  z   5 klocków   ,   jest   już   ona  stabilna i nie przewraca   się .
- Wpina małe klocki w maleńkie otwory w planszy i bardzo sprawnie je   wyjmuje
- Wkłada kółka w małe płaskie otwory.
- Sprawnie nakłada różnej wielkości klocki i korale na sznurówkę, rurkę czy patyk
- Łączy   ze sobą drewniane klocki
- Wkłada klocek - duży w odpowiedni otwór, ale tylko jeden klocek (spośród 12 ). Pozostałych
klocków nie chce wkładać bez mojej pomocy, denerwuje się i zabiera koguta ( z tych klocków
ma pozostać „kogut"), odstawia go na szafkę .
- Łączy ze sobą duże   części tworzące klocek : duży, kwadratowy i kolorowy
- Przy mojej pomocy i   gdy pozakrywam  ręką otwory o różnym kształcie w tym klocku,
wkłada odpowiedni klocek . Robi to jednak niechętnie i   najczęściej nie lubi się tym  bawić .
- Dosyć sprawnie segreguje odpowiednie przedmioty do odpowiednich
pudełek.
- Potrafi zdjąć pokrywkę ze słoika z farbą , przekręcić gałkę w radiu - są tu już cele we ruchy
rąk.
- Potrafi przelać wodę z jednego naczynia do drugiego.
- Może z powodzeniem trzymać przedmioty łatwe do stłuczenia np. szklankę , słoik, talerzyk.

b) Zręczność   ( kontrola motoryki)
Sprawnie sięga ręką po dany przedmiot.
Zdobywa przedmiot pochylając   się ku niemu. Często spadają mu różne rzeczy, s    próbuje
siedząc na krzesełku po nie sięgnąć , nie traci przy tym równowagi , najczęściej jednak nie
udaje mu się dosięgnąć tego po co się    schylał. Siedząc na krzesełku lub stojąc rozrzuca różne
przedmioty po podłodze .
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- Patrzy w stronę przedmiotu , który spadł i śledzi dokąd się potoczył.
Stara się kopnąć piłkę nie przewracając się , czasami udaje mu się to zrobić . Potrafi rzucać piłkę
, woreczek , ale najczęściej nie   śledzi toru lotu przedmiotów, próbuje łapać    duży przedmiot.
- Potrafi skakać na dwóch nogach .Kładzie się na podłodze i podciąga nogę w górę,
(tylko jedną)
Chodzi   na czworakach.
- Próbuje zwinąć się w kłębek , ale najczęściej nie może podciągnąć   nóg do góry
i schylić głowę .
Wchodzi na krzesło i stoi na nim dosyć stabilnie , a potem schodzi z niego, zeskok sprawia mu
dużo trudności , próbuje zeskakiwać trochę lepiej z niskiego tapczanu.
- Próbuje stanąć na jednej nodze , ale równowagę w tej pozycji utrzymuje tylko
przez moment.

c) Logiczne myślenie
Rozpoznaje przedmioty znajdujące się w pokoju i potrafi je pokazać, niektóre przedmioty
potrafi także pokazać na obrazku , najczęściej jednak zabiera książkę z obrazkami i tylko ją
ogląda.
Skala postępów   dziecka
Przez kilka miesięcy ćwiczeń   , Daniel poczynił ogromne postępy . Nie wszystkie ćwiczenia
chciał robić , ale te które go zainteresowały  opanował bardzo dobrze . Z każdym ćwiczeniem
coraz lepiej można było się   z nim porozumieć . Stawał się coraz   bardziej    samodzielny.
Głównym celem   zajęć rewalidacyjno - wychowawczych jest  wspomaganie rozwoju dziecka .
Rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwania niezależności w codziennym życiu .
Aby więc osiągnąć wyżej wymieniony cel i aby Daniel był coraz bardziej samodzielny
stosowałam  różne metody między innymi: metody stymulacji , terapii, usprawnienia, a  także
metody dobrego startu oraz metody Weroniki Sherborne i przewidziane w terapii i wspomaganiu
rozwoju dziecka. Jako metoda terapii stosuje się ją w pracy z dziećmi z zaburzeniami
psychoruchowej, a więc przede wszystkim w przypadkach upośledzenia umysłowego . Dlatego
też metoda ta dała dobre rezultaty  w pracy z Danielem . Metoda ta przyczynia się do rozwoju
dziecka w dwóch ważnych dziedzinach: wykształcenia obrazu samego siebie oraz nawiązywania
kontaktów społecznych. „Korpus” jest czymś zupełnie nieznanym dla osób opóźnionych w
rozwoju. Nie zdają sobie one sprawy z tego, że mają tułów, plecy , biodra i ramiona. Tak samo
jest z Danielem. Trzeba więc było, aby poczuł swoje ciało, wykonywał więc ćwiczenia np.
zwijania się, podciągania nóg .
Daniel - dziecko głęboko upośledzone - słabo interesował się otaczającym go światem,
musiałam więc rozwijać jego zainteresowanie otoczeniem. Metoda  W. Sherborne bardzo dobrze
mi w tym pomogła. Dzięki takim ćwiczeniom jak: czołganie się, podskakiwanie, ciągnięcie za
ręce po podłodze - Daniel dotykał różnych przedmiotów i poznawał to co go otacza.
Dzieci upośledzone zazwyczaj nie prowokują same zabaw z rodzicami, powoduje to, że rodzice
albo w ogóle nie podejmują prób zabawy z dzieckiem, albo szybko ich  zaprzestają. Moje
ćwiczenia z Danielem wykazały, że nie umie się bawić z innymi. Metoda W. Sherborne
wyróżnia kilka kategorii ruchu, które prowadzą do nawiązywania kontaktów z innymi, jest to
ruch wiodący do wytwarzania się związku z drugim człowiekiem , polega on na zabawach
dzieci i dorosłych zwanych „baraszkowaniem” np.: kołysanie się na piętach, przewracanie z
boku na bok. Ta zabawa powinna przebiegać przy współudziale z  matką, ale niestety matka
nigdy nie brała udziału w tych  ćwiczeniach, niektóre wykonywałam więc razem z Danielem. Po
wielu takich ćwiczeniach m.in. ślizganiu się na brzuchu, kręcenia się na pośladkach w kółko,
podciąganiu kolan do siadu skulnego itp.. Daniel stawał się bardziej otwarty, wesoły,
spontanicznie sam wykonywał ćwiczenia, potem pozwalał mi np. budować razem z nim wieżę.
Inną metodą, którą zastosowałam w terapii Daniela to Metoda Dobrego Startu. Ogólne założenia
i cele tej metody to jednoczesne rozwijanie funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych,
słuchowych, dotykowych , kinestycznych (czucie ruchu) i motorycznych (motoryka mała i duża)
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oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Celem metody jest jednoczesne usprawnienie
czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także
kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni . Metoda ta pomaga zmniejszyć trudności
w opanowaniu skomplikowanych ćwiczeń. Metoda  Dobrego Startu to metoda wzrokowo-
słuchowo-ruchowa, w której odgrywają rolę trzy elementy: element słuchowy (muzyka) element
wzrokowy (wzory kropek, kresek), motoryczny - wykonywanie ruchu. Muzyka aktywizuje
rozwój fizyczny dzieci , służąc jednocześnie jako narzędzie rehabilitacyjne zaburzeń
rozwija sprawność aparatu : mięśniowo - ruchowego, sprawność manualną, koordynację
ruchową obu rąk i nóg , kinestezję, czucie,
kształci sprawność   spostrzegania,
w przypadku zaburzeń emocjonalnych ma znaczenie psychoterapeutyczne, stwarza możliwość
odreagowania silnych napięć emocjonalnych , zmniejsza postawę lękową budzi wiarę we własne
siły, zaspakaja potrzebę akceptacji. Ćwiczenia ruchowe - mała motoryka: stawianie kropek i
kresek do słuchanych piosenek np. „Siała baba mak".
Ćwiczenia ruchowe mają także korzystny wpływ na  kształcenie znajomości schematu ciała,
sprzyjają rozluźnieniu nadmiernego napięcia mięśniowego.
Dzięki temu, że zastosowałam niektóre elementy tej metody w terapii i rewalidacji Daniela
stwierdziłam, iż chłopiec potrafi się uspokoić, wyciszyć, gdy był Zdenerwowany, agresywny,
miewał ataki złości.
Zaczynał się ruszać w takt słyszanej muzyki, kiwać, podskakiwać, a potem np. brał kredkę i
stawiał kropki i kreski na papierze.
Nie wszystko jednak mogłam wykonać, niektóre ćwiczenia Daniela zupełnie nie interesowały,
inne interesowały go krótko i potem nie chciał do nich wracać, np. nie mogłam go nauczyć
zakładania bluzki sobie, bluzki i spodni lalce , nie interesowało go też układanie obrazków z  2
elementów. Wykonywał  to od niechcenia, byle jak do siebie dopasowywał .
Nie nauczył się też wkładania wszystkich klocków w odpowiednie miejsca, klocki te tworzyły
koguta, nie nauczył się też wypełniania konturów czyli zamalowywania, zaklejania
wycinankami lub plasteliną. Nie potrafi też rozpoznawać stron swojego ciała.
Jednak większość ćwiczeń, które zostały zaplanowane  przed przystąpieniem do pracy z
Danielem, chłopiec   opanował dosyć dobrze .
Zauważyłam, iż coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, jest coraz bardziej
samodzielny, sam wykonuje niektóre potrzeby  fizjologiczne, sam się obmywa, sygnalizuje też
swoje potrzeby : cmoka, gdy jest głodny, pokazuje na spodnie, gdy chce iść się   np. wysikać .
Umie już coraz lepiej opanowywać złość. Jest coraz bardziej pewny siebie i tego co wykonuje .
Coraz bardziej zwraca uwagę na to co jest wokół niego . Umie rozpoznać co jest w domu , a co
jest np. za oknem. Zajęcia, które trwały od 4.09.00 do 22 .06.2001r. przyczyniły się do
ogromnego rozwoju Daniela w wielu sferach. Były one bardzo przydatne do ogólnego jego
rozwoju.
Podczas wszystkich  zajęć prowadziłam zeszyt obserwacyjny Daniela. Dzięki niemu mogę też
stwierdzić rozwój chłopca przez te kilka miesięcy . Poza tym prowadziłam też dziennik zajęć
rewalidacyjnych , gdzie wpisywałam tematy zajęć oraz   daty. A także jest tam wpisany program
zajęć w I i II okresie, cele, zadania i tematyka przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Przede wszystkim jest także program pracy indywidualnej z dzieckiem głęboko upośledzonym .
Przeprowadziłam także: „wywiad środowiskowy" z matką Daniela i „wywiad z matką".
Wykonałam także arkusz osiągnięć i trudności Daniela za I i II półrocze . Poza tym zebrałam
wiele prac wykonywanych przez Daniela są to: rysunki, wyklejanki na słoikach, książeczki do
zamalowywania itp..
Rozpoczynając pracę z Danielem zauważyłam, iż chłopiec nie posiada żadnych zabawek,
kredek, książeczek czy bloków. Wszystkie pomoce, które były potrzebne do pracy z chłopcem
kupowałam mu sama: były to klocki różnego rodzaju, lalki, samochodziki, korale do wkładania
na sznurówkę, szczotki i grzebienie do czesania, plansze i klocki do wycinania, małe koła i
plansze do wkładania tych kółek, klocki do spinania jedne z drugimi, książeczki z obrazkami do
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kolorowania, farby, pędzle, wycinanki, koguta - układankę i inne. Matka kupiła mu również, po
moich interwencjach: klocki, lalkę, bloki, kredki, plastelinę, książeczki do kolorowania. Do
pracy z Danielem  przywiozłam też  magnetofon i różne kasety magnetofonowe, a także
cymbałki, bębenek. Wiele pomocy wykonywałam sama: pajacyki, pacynki itp. A także
woreczek do rzucania, obrazki.
Powinnam jednak mieć dużo więcej pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem takim jaki
jest Daniela, bo niektóre rzeczy go szybko nudziły, a inne zupełnie nie zainteresowały.
Zgromadzone przeze mnie pomoce bardzo przyczyniły się do realizacji celów jakie miał do
wykonania chłopiec. Zabawki dobrałam do rozwoju Daniela, a także do jego zainteresowań .
Terapia pedagogiczna, którą stosowałam, służyła  więc do przywrócenia i rozwinięcia jego sfer
zaburzonych. Wyrównywałam braki w umiejętnościach Daniela, dzięki terapii rozładowywałam
jego lęk, gniew, niepewność, wrogość, agresywność. Wszystko to służy do pobudzenia
aktywności chłopca, jego możliwości i zaradności.


