
Konspekt zajęć edukacyjno – terapeutycznych 
  
Temat: Doświadczanie swojego ciała. 
 
Uczeń: Dominika lat 10 
Prowadząca: Małgorzata Topolnicka 
Forma aktywności: zajęcia indywidualne 
Organizacja kształcenia: 90 minut 
Metody: elementy masażu ciała, stymulacja sensomotoryczna. 
Przybory i przyrz ądy: świeczka, instrument muzyczny, chustka 

(dostosowane do pory roku), łyżeczka, oliwka, materac, ręczniki 
frotte o różnej fakturze, suszarka, futro, piłka „jeżyk”. 

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

•  lepiej odczuwała poszczególne części ciała, 
•  miała większe poczucie bezpieczeństwa otoczeniu, 
•  lepiej odbierała informacje płynące z otoczenia, 
•  bardziej pewna siebie, 
•  zrelaksowana, rozluźniona, 
•  zadowolona, radosna, uśmiechnięta, 
•  odczuwała bliższy kontakt z drugą osobą. 

 
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 

     Przygotowanie Dominiki do masażu:  
•  przeniesienie na materac, 
•  rozebranie Dominiki do pampersa, 
•  przygotowanie potrzebnych materiałów, 
•  nawiązanie kontaktu przed masażem. 

 
W pomieszczeniu musi 
być ciepło, około 200 C. 
Każdą czynność 
zapowiadamy słowem. 



IV 

Stymulacja ciała 
     Masaż całego ciała odbywa się 
w kolejności: 
     klatka piersiowa,  ręce,  brzuch,  nogi, 
plecy.  
     W   tym  celu  wykorzystujemy  różnorodne  
     materiały: 

•  ręcznik frotte miękki, 
•  ręcznik bawełniany szorstki, 
•  ręcznik z grubszymi supełkami, 
•  kawałek futra, 
•  piłeczka rehabilitacyjna „jeżyk”, 
•  suszarka do włosów. 

Ćwiczenia 
•  Zawijanie ciała dziecka w ręcznik, 

mocne ściśnięcie ze wszystkich stron. 
•  Turlanie na boki dziecka zawiniętego 

w ręcznik. 
•  Ciągnięcie Dominiki zawiniętej  

w ręcznik po podłodze, od strony 
głowy i nóg. 

•  Delikatne, długie kołysanie w ręczniku. 
•  W leżeniu na brzuchu na wałku 

delikatne kołysania na boki. 
•  W leżeniu, a potem w siadzie na dużej 

piłce przemieszczanie Dominiki do 
przodu, na boki, do tyłu. 

 
Dominika leży na 
plecach.  
 
 
Mogą ręczniki posiadać 
określony zapach, 
będzie to dodatkowa 
stymulacja węchowa. 
Początkowo baranie, 
potem kocie. Długi włos 
może wywołać 
nieprzyjemne doznania. 
 

Można wykorzystać tu 
koc. 
 
 
 
Dominika leży na 
plecach. 
Można kołysać też  
w siadzie. 

V 

 
Relaks przy muzyce 

     Po    masażu    i    ćwiczeniach   Dominika  
     powinna  odpocząć.  Puszczamy  spokojną      
     muzykę  i  zostawiamy   ją    na   materacu.   
     Możemy też położyć ją na swoim brzuchu. 
     Dajemy   jej   do   zabawy   ręcznik   frotte  
     z określonym, miłym zapachem. 
 

 
 

VI 
     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 


