
 

 

REALIZACJA PROJEKTU W PRZEDSZKOLU 

„ Dziecko w wieku przedszkolnym 

jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt jest kontynuowany od 1 września 2020 r. Wszystkie zajęcia prowadzone są                                                      

w reżimie sanitarnym uwzględniając przede wszystkich bezpieczeństwo przedszkolaków. 

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć: 

➢ „ Terapia ręki- indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościami                                    

z zakresu małej motoryki”. 

Zajęcia obejmują 18 dzieci. W trakcie zajęć terapeutycznych planowane są aktywności mające na celu 

rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność 

chwytu oraz ostatecznie poprawić zakres umiejętności samoobsługowych. 

 



 

 



 

 

 

 

Podczas zajęć dzieci mają do dyspozycji specjalistyczny stół do terapii ręki.  

 



➢ Kolejnym zadaniem są zajęcia - Zindywidualizowane zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności 

samoobsługowe, samodzielność i komunikowanie się dziecka  z autyzmem. 

Zajęcia obejmują dwie grupy przedszkolne dwie godziny dziennie ( 8.00- 9.00, 12.00- 13.00), podczas których 

wspierany jest rozwój w zakresie czynności samoobsługowych, jak samodzielne ubieranie się, mycie czy 

spożywanie posiłków. Podczas pracy z dziećmi rozwija się  również umiejętności komunikacyjne skierowane 

na porozumiewanie się z otoczeniem i sygnalizowania potrzeb. W tym celu stosowane są odpowiednie 

techniki uczenia oparte o metodę behawioralną. W dużej mierze uczenie dziecka wymaga indywidualnej 

pracy oraz dostosowanie czasu do możliwości psychofizycznych.  

 

 

  



 

 

➢ Już we wrześniu odbyły się cztery spotkania teatralne dla wszystkich przedszkolaków: 

✓ Złota rybka 

✓ Koziołek Matołek – językowa łamigłówka 

✓ Ola i Tolek w dalekiej podróży 

✓ Legenda o smoku wawelskim 

w wykonaniu Teatru PRIMA w ramach zadania „ Moc bajek” – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci z 

niepełnosprawnościami poprzez organizację teatrzyków edukacyjnych o charakterze terapeutycznym”. 

Uczestnicząc w przedstawieniu dziecko jako widz mogło żywo reagować na to, co się działo na scenie, uczyło 

się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywało losy bohaterów. Zajęcia te były dla dzieci 

przyjemnością, zabawą oraz ciekawą formą spędzania wolnego czasu. 





 

 

 

  Zaplanowano i realizowane są zajęcia w wymiarze godzin: 

Terapia ręki- 576 godzin, 

Zajęcia zindywidualizowane- 640 godzin 

Teatrzyki- 10 spotkań.      

 

       

 

Zespół nauczycieli-terapeutów i realizatorzy projektu 


