
Konspekt zajęć łączący elementy  
edukacyjne i rehabilitacyjne 

  
Temat: Przygotowanie do pozycji wyższych. 

 
Uczeń: Dominika lat 11 

Prowadząca: Małgorzata Topolnicka, Barbara Wysocka 

Forma aktywności: zajęcia indywidualne 

Organizacja kształcenia: 60 minut 

Przybory i przyrz ądy: świeczka, instrument muzyczny (tamburyno), chustka w 
kolorze zielonym, sok z cytryny, łyżeczka, suszarka, magnetofon, 
materac, koc, duża piłka, wałek. 

 

Cele: (zakładam, że po zajęciach Dominika będzie:) 

•  pewniej kontrolowała położenie oraz unoszenie głowy, 
•  lepiej odczuwała i kontrolowała ułożenia ciała w różnych pozycjach, 
•  bardziej przygotowana do zmiany pozycji ciała z leżenia, 
•  miała większe poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, 
•  rozluźniona, 
•  zadowolona.   

 

Szczegółowy przebieg zajęć: 
 

Lp. Ćwiczenie Uwagi o realizacji 

I 

Przywitanie. 
 
 
 
Zaśpiewanie piosenki „Witaj, witaj Dominiko…” 

Odbywa się to przez 
głaskanie prawej dłoni 
Dominiki, kiedy jest jeszcze 
w łóżeczku. 
Dominika siedzi na kolanach 
prowadzącego.  

II 
Stały element zajęć - „Poranny krąg” 
wprowadzający uczennicę w zajęcia i dobry 
nastrój. 

Dominika na wybrane 
elementy reaguje uśmiechem 
lub głośnym śmiechem. 

III 

Ćwiczenia przygotowujące i rozluźniające: 
•  kołysanie w prawo, w lewo, 
•  kołysanie w przód, w tył. 

 
Ćwiczenia ułatwiające utrzymywanie i unoszenie 

głowy: 
•  wstawanie z leżenia do siadu, 
•  wychylenia w przód, 

 
 

 
Leżenie tyłem na kocu. 
 
 
 
Leżenie przodem. 
Siad tyłem przed 
prowadzącym  
z zabezpieczaniem rąk do 
podporu. 



•  wychylenia na boki, 
 
 
 

•  przetaczanie na piłce przodem do podporu, 
•  przetaczanie na piłce w tył z zostawianiem rąk 

na piłce. 
 

Ćwiczenia przygotowujące do zmiany pozycji z 
leżenia do pełzania, czworakowania, klęku podpartego, 

siadu: 
•  obrót ciała ze wspomaganiem biernym obręczy 

barkowej, 
•  wyprost kończyn zgiętych do podporu, 
•  przejście do pozycji czworacznej poprzez skręt 

obręczy barkowej oraz przez skręt obręczy 
miednicznej, 

•  przejście do siadu poprzez skręt obręczy 
barkowej, 

•  przejście do siadu poprzez skręt bioder 
 i uniesienie tułowia, 

•  przejście do klęku podpartego poprzez biodra. 
 

Ćwiczenia równoważne: 
•  siedzenie na piłce lub wałku, 
 
•  wychylenia w osi strzałkowej i czołowej, 

 
 
•  wychylenia w przód na piłce do podporu na 

dłoniach asekurującego, 
•  wychylenia na boki, 

 
•  stopy oparte o podłoże, balansowanie poprzez 

kolana i biodra, 
•  ręce na kolanach lub zabezpieczone do 

podporu, 
•  wychylenia na boki z dociskiem za biodra lub 

uda. 
 

Ćwiczenia rozluźniające i uspokajające: 
•  kołysanie w prawo, w lewo, 
•  kołysanie w przód, w tył, 
•  swobodne leżenie na kocu przy muzyce. 

Siad tyłem 
 z zabezpieczeniem ręki do 
podporu bokiem. 
Leżenie przodem na piłce. 
 
 
 
 

 
 
 
Leżenie przodem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siad z prowadzącym na 
piłce. 
Siad prosty rozkroczny na 
piłce z asekuracją poprzez 
ręce. 
 
Leżenie przodem na piłce. 
Leżenie tyłem na piłce. 
 
W siadzie na piłce. 
 
 
W siadzie na wałku. 
 
 
 
 
Leżenie tyłem na kocu. 

IV 
     Pożegnanie – zaśpiewanie piosenki „Żegnaj, 
     żegnaj Dominiko…”  
     Powrót Dominiki do łóżeczka.  

Odbywa się to w siadzie 
skrzyżnym, uczennica siedzi 
na kolanach. 

 
 

Opracowała: 
Małgorzata Topolnicka 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu 
z filią w Czarnowąsach 

 


