Fizjoterapia
Propozycje ćwiczeń dla dzieci objętych programem unijnym.
Propozycja ćwiczeń korekcyjnych

Wykonujemy ćwiczenia korekcyjne na mm stopy.
Poniżej parę ćwiczeń korekcyjnych, do których potrzebujecie krzesło
(ewentualnie taboret), skarpetkę, kartkę papieru i ołówek.
Proszę zaznajomić się z ćwiczeniami i w miarę możliwości spróbować je
wykonać.

1. SKARPETKA
Pozycja Wyjściowa:
– Siad na krześle (plecy proste! łopatki ściągnięte)
– Na podłodze przed krzesłem leży skarpeta (która powinna być większa od stopy ucznia)
Wykonywany ruch:
– Chwyt palcami jednej stopy skarpety
– Założenie skarpety na drugą stopę
* ćwiczenie wykonujemy na lewą i prawą stopę dwa razy
2. PISANIE
Pozycja Wyjściowa:
– Siad na krześle
– Na podłodze przed krzesłem jest kartka papieru i ołówek (lub kredka, albo długopis)
Wykonywany ruch:
– Chwyt palcami stopy ołówka (kredki/długopisu)
– Pisanie liter lub cyfr, albo rysowanie na kartce (spróbujcie napisać swoje imię drukowanymi
literami + datę urodzenia)
– Druga stopa uczestniczy w zadaniu poprzez przytrzymywanie kartki
* ćwiczenie wykonujemy na lewą i prawą stopę dwa razy
3. PISANIE x2
Pozycja Wyjściowa:

– Podobnie jak w powyższym zadaniu, ale trzymane są dwa ołówki (długopisy), po jednym w
każdej stopie.
Wykonywany ruch:
– Podczas pisania (rysowania) nie można odrywać pięt od podłogi

Zaspokajamy dziecięce zmysły
Pamiętajmy, że najprostszą i najlepszą formą ćwiczenia jest chodzenie boso po różnego rodzaju podłożu.
Idealnie sprawdzają się ścieżki sensoryczne, musimy tylko ułożyć na danym odcinku różne faktury np.
trawa, kamienie, liście, błoto, piasek i pozwolimy dziecku po nich przejść.

Gdy dziecko jest starsze i rozumie nasze polecenia możemy je zachęcać do wykonywania ćwiczeń
wzmacniających stopę. Najlepszą formą będą ćwiczenia wykonywane w formie zabawy. Doskonale
sprawdzają się różnego rodzaju tory przeszkód. Wystarczy, że ułożymy różne ćwiczenia w pewnej
kolejności, dodatkowo możemy dopowiedzieć historyjkę, by jeszcze bardziej zachęcić dziecko.
Gwarantuję, że taka forma będzie dla malucha atrakcyjna! Doskonale sprawdzą się różnego rodzaju
pomoce: piłeczki, woreczki, maty, nawet przedmioty codziennego użytku.

Przykładowe zabawy, które wzmocnią stópki:
Zgniatanie kartki papieru stopami na czas – Wydaje się banalnie proste, ale nie zawsze takie jest. Czas
jest jedynie elementem który ma za zadanie wzbudzić rywalizację, by dziecko chętniej wykonywało
ćwiczenie. Zabawa ta pomaga ćwiczyć ruchy precyzyjne. Podobne efekty przyniesie malowanie za pomocą
stóp.
Rolowanie ręcznika palcami – Ręcznik kładziemy na ziemi i prosimy dziecko by samymi palcami u stóp
zawijało ręcznik pod stopę. Ćwiczenie to wzmacnia mięśnie krótkie stopy i pomaga w wytworzeniu się
łuków stopy. Często zalecane przy płaskostopiu.
Gra na pianinie – Prosimy dziecko by w pozycji stojącej próbowało po kolei odrywać palce u stóp,
wykonując ruchy przypominające grę na pianinie. Ćwiczenie to wzmacnia mięśnie krótkie stopy i pozwala
rozluźnić palce. Zapobiega występowaniu tzw „palców młoteczkowatych”.
Rolowanie piłeczki stopą – Potrzebna jest mała piłka, dobrze sprawdzi się piłeczka kauczukowa, do golfa,
lub z kolcami. Prosimy by dziecko dociskało stopą piłkę do podłogi, próbując dotrzeć w każde miejsce na
podeszwie stopy. Ćwiczenie to pozwala rozluźnić rozcięgno podeszwowe.
Zbieranie stopami różnych przedmiotów z i do koszyka – Wystarczy, że poszukamy w domu różnych
małych elementów np. woreczki, kulki, szmatki, klocki, ołówek itd. Dziecko siedzi na krześle i stopami
próbuje najpierw wyciągnąć z koszyka wszystkie przedmioty, a następnie je włożyć.

Mycie podłogi – Dziecko stoi przy ścianie, pod stopą ma umieszczoną szmatkę. Polecamy dziecku by
próbowało jak najdalej wysunąć piętę do tyłu, nie odrywając jej od podłoża. Kolano może być lekko
ugięte. Ćwiczenie to rozciąga mięśnie łydek i ścięgno Achillesa.
Suszenie prania – Dwa krzesła, pomiędzy nimi rozciągnięty sznurek. Obok na podłodze leżą szmatki,
skarpetki itp. Dziecko chwyta stopami pranie i stara się je powiesić na sznurku. Ćwiczenie wymaga
utrzymania równowagi, pomaga ćwiczyć ruchy precyzyjne i wzmacnia mięśnie stopy.
Ćwiczenia na niestabilnym podłożu – Tu doskonale sprawdzą się dyski sensoryczne, lub bosu. Jeśli nie
mamy takich przyrządów wystarczy że pozwolimy dziecku wykonać ćwiczenia np. na materacu. Czynność
powtarzamy kilka razy, pilnujemy by ruchy były wykonywane powoli i w skupieniu. Ćwiczenia te
wzmacniają mięśnie i czucie głębokie, co pozwala na lepsze czucie ciała w przestrzeni i utrzymywanie
równowagi.

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

1.Leżenie na plecach,rowerek.

0.5minuty

2.Siad skulny,kołyska.

20x

3.Leżenie na plecach,wznos głowy i rąk nad podłoże

20x

4.Leżenie na plecach,przerzucanie nóg za głowę

20x

5.Leżenie na plecach,ściskanie piłki kolanami

20x

6.Przysiady przy ścianie,nie odrywając pleców

20x

7.Stanie na jednej nodze,balansowaniem ciała

20x

8.Klęk podparty,jednoczesny wznos ręki i przeciwnej nogi

20x

9.Rozciąganie w siadzie prostym i rozkroku

20x

10.Przysiad z dotknięciem dłońmi podłogi i wyskok w górę

20x

STYMULACJA
POLISENSORYCZNA
Stymulacja polisensoryczna, to celowe kształtowanie bodźców w celu
wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zaburzenia w
funkcjonowaniu analizatorów zakłócają, a często uniemożliwiają
dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności.
Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich
zmysłów: czucia proprioceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku,
słuchu, – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego
pojęcia. Dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi
zaburzeniami proces uczenia się i nabywania wszelkich umiejętności jest
niezwykle utrudniony.
Dlatego stymulacja wielozmysłowa, pomagająca im w odbiorze wrażeń
zmysłowych z otaczającego ich świata oraz z ich ciała, stanowi dla nich
metodę zajęć edukacyjnych.
Ćwiczenia stymulacyjne są proste, nawiązują do wczesnych dziecięcych
czynności i doświadczeń poznawczych, zaś materiały stosowane podczas
zajęć są łatwo dostępne.
Przykładowe ćwiczenia i materiały wykorzystywane w stymulacji:
!czucia proprioceptywnego (wewnętrznego): stanie na równoważni,
huśtanie w kocu, podskoki na materacu, trampolinie, bujanie w topku
rehabilitacyjnym;
!zmysłu dotyku: masowanie całego ciała dłońmi terapeuty, pocieranie
dłoni (innych części ciała) przedmiotami o różnorodnej fakturze,
wielkości, twardości i kształcie, przesypywanie materiałów sypkich np.
piasku, ziaren zbóż, zabawy w wodzie, manipulowanie tworzywami
przekształcalnymi: ziemią, masą solną, plasteliną, ciastoliną, gliną i
innymi masami przekształcalnymi itp.
!zmysłu węchu: wąchanie artykułów spożywczych, podawanie do
wąchania buteleczek z zawartością substancji zapachowych z
jednoczesnym nazywaniem zapachów (mięta, perfum itp.).

Rozpoznawanie zapachu oliwki przed masażem, mydła przed myciem
i innych zapachów np. kosmetyków;
!zmysłu smaku: smakowanie potraw, rozpoznawanie pokarmów na
podstawie smaku, różnicowanie smaku słodkiego, kwaśnego, słonego,
gorzkiego;
!narządu wzroku: dostarczanie bodźców wielobarwnych (wystrój sali,
środki dydaktyczne), wyodrębnianie figury z tła, rozpoznawanie osób,
zwierząt i przedmiotów na obrazkach, rozpoznawanie kolorów;
wodzenie wzrokiem za zabawką świetlną, przedmiotem o intensywnym
kolorze (np. czerwony, różowy) przesuwanym w polu widzenia dziecka,
wodzenie wzrokiem za światłem latarki, obserwacja kolorowych świateł
o różnym natężeniu;
!narządu słuchu: słuchanie szelestów, szumów, dźwięków wydawanych
przez ludzi, zwierzęta, przedmioty, rozróżnianie ich, lokalizowanie źródła
dźwięku, słuchanie dźwięków instrumentów muzycznych.

