Masaż logopedyczny i ćwiczenia artykulatorów
Stymulacja dotykowa okolic głowy oraz sfery oralnej - masaż:
Należy wykonywać go zawsze w pozycji bezpiecznej dla dziecka, stale utrzymywać kontakt
wzrokowy, uprzedzać oraz opisywać w prostych słowach to, co robimy.
Do masażu wykorzystujemy drewniane szpatułki, miękkie szczoteczki do zębów, gazę,
silikonowe nakładki na palec, można masować palcem.
Masaż należy wykonywać silnym zdecydowanym dociskiem, można stosować silniejsze
głaskanie, ugniatanie palcami, oklepywanie końcami palców, rozcieranie ruchami okrężnymi,
delikatne obszczypywanie.
 czoło - oklepywanie palcami i rozcieranie od środka czoła w kierunku uszu, głaskanie,
 szyja - oklepywanie podstawą dłoni, omiatanie miotełkami, masowanie opuszkami
palców w kierunku podbródka,
 lekkie oklepywanie, opukiwanie i szczypanie podbródka, brody, policzków i warg
(za pomocą wypukłej części łyżeczki, pałeczki szklanej lub plastikowej, kolczastej
piłeczki, szczoteczki, opuszkami palców),
 nacisk palcami na stawy żuchwowe – jednocześnie po obu stronach, masaż stawów
żuchwowo-skroniowych,
 silny nacisk na podniebienie,
 policzki - masowanie i oklepywanie całą dłonią i opuszkami palców od nosa w kierunku
uszu, rozcieranie, obszczypywanie, głaskanie,
 obrysowywanie, uciskanie warg palcem, kostką lodu, pędzelkiem silikonowym,
szczoteczką do zębów, drewnianą szpatułką, oklepywanie, rozciąganie i ściąganie warg
kciukiem i palcem wskazującym, ugniatanie i głaskanie,
 punktowy nacisk palcami wskazującymi obu rąk na dziąsła wewnątrz jamy ustnej
jednocześnie w dwie strony (najpierw na dolne, później na górne dziąsła/ rozpoczynając
od linii środkowej),
 nacisk palcem wskazującym na czubek języka i stopniowe przesuwanie punktu nacisku
w kierunku obsady języka, zaczynamy od uciskania czubka języka łyżeczką, drewnianą
szpatułką, początkowo krótko. Jeżeli zauważamy, że dla dziecka jest to zbyt silna
stymulacja, gdy wystąpi odruch wymiotny przerywamy masaż. Staramy się stopniowo
zwiększać obszar masowanego języka. Po jakimś czasie śluzówka jamy ustnej
odwrażliwia się.
Masaże powinny polegać na podawaniu modulowanych ucisków zarówno na zewnątrz sfery
oralnej jak też wykonywanie masażu sfery oralnej – nacisk umiarkowany (nie lekko)
z odpowiednią siłą i naciskiem.
Dodatkowo można stosować:
 zabawy związane z dmuchaniem, takie jak puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie
w gwizdki, gra na organkach czy harmonijce ustnej,
 żucie np. owoców suszonych, chrupek kukurydzianych, kabanosów, marchewki, jedzenie
„gumiastych” pokarmów,
 podawanie gęstych płynów do picia przez słomkę,

 stymulację termiczną (dotykanie wewnętrznej i zewnętrznej części buzi naprzemiennie
zimną i ciepłą łyżeczką, kostką lodu, wpryskiwanie do buzi naprzemiennie zimnej
i ciepłej wody, można wpryskiwać wodę strzykawką),
 wydmuchiwanie powietrza gruszką w kierunku twarzy i ust,
 stymulacja dotykowa twarzy silikonowym pędzelkiem, miłą dla dziecka szmatką,
 wachlowanie uszu i twarzy dziecka wachlarzem (np. sztywną kartką papieru).
Ćwiczenia języka.





zlizywanie jogurtu, miodu z podniebienia,
zlizywanie przyklejonego do wałka dziąsłowego opłatka wigilijnego lub wafelka,
trzymywanie językiem kawałka gumy rozpuszczalnej za górnymi zębami,
zderzanie językiem w supełek na nici dentystycznej (nitka zaczepiona pomiędzy zęby
dwójki i trójki),
 lizanie lizaka, lodów coraz bardziej oddalonych od buzi
Ćwiczenia oddechowe
1. Dmuchanie piórek, baniek mydlanych w konfiguracji:
długo- krótko- długo
słabo- mocno- bardzo mocno
(tak, żeby dziecko mogło zobaczyć siłę wydechu)
2 . Wąchanie kwiatów, kolorowych mydełek i pustych opakowań po perfumach.
3. Zawody statków
Z papieru lub kory możemy zrobić maleńkie stateczki, którymi możemy się bawić np.
w wannie lub przy stole.
4. Dmuchanie na zawieszone na nitkach małe elementy.
Należy starać się, żeby dziecko różnicowało siłę wydechu.
5. „Kołysanie” misia.
Dziecko kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni. Na brzuchu kładziemy małą
maskotkę. Zadaniem dziecka jest nabranie powietrza do brzuszka (przepony)
i wypuszczenie tak aby miś się kołysał.
6. Dmuchanie na pocięte paski papieru, tak aby tańczyły.
7. Dmuchanie na wiatraczki, gwizdki, trąbki.

INSTRUKCJA
MYCIE RĄK (CIĄG CZYNOŚCI)

1. Rodzic wskazuje symbol i nazywa aktywność:
Dziecko wskazuje symbole, gdy rodzic nazywa aktywności.
Dziecko wskazuje i nazywa aktywności samodzielnie.
2. Można wykorzystać symbole do kształtowania umiejętności odpowiedzi na pytania. „Co robi?”
Dziecko odpowiada wyrazem lub prostym zdaniem, np.: „Myje” lub „Myje mydłem”
lub „Wyciera ręcznikiem”, „Wyciera”
3. Dziecko omawia samodzielnie schemat mycia rąk.
Schemat można wykorzystać również podczas każdorazowego mycia rąk. Kartę można
wydrukować i wykorzystywać w całości i umieścić ją w łazience przy umywalce. Można także
wyciąć symbole i prezentować każdy z osobna.

WIOSNA – WIERSZYK OBRAZKOWO-WYRAZOWY

DOROSŁY CZYTA TEKST PISANY, A DZIECKO W MIARĘ MOŻLIWOŚCI CZYTA
SYMBOLE.
PODCZAS CZYTANIA MOŻNA WYKONYWAĆ WRAZ Z DZIECKIEM GESTY
WSPOMAGAJĄCE KOMINIKACJĘ.

SŁOŃCE CORAZ WYŻEJ – UNOSIMY WYSOKO OBIE RĘCE DO GÓRY,
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POSŁUCHAMY

JAK PTAK ŚPIEWA –

PRZYKŁADAMY

DŁOŃ

DO UCHA,

– MACHAMY RĘKĄ NA

POWITANIE

NAŚLADUJEMY OBURĄCZ LOT PTAKA,
POWITAMY LIŚCIE NA DRZEWACH
W STRONĘ OKNA ,
POPATRZYMY

JAK KWIAT ROŚNIE

– PRZYKŁADAMY

DŁOŃ DO CZOŁA

WYPATRUJĄC KWIATÓW,
BO IDZIE JUŻ WIOSNA – „IDZIEMY” PALCAMI PO BLACIE STOŁU LUB PO DRUGIEJ
RĘCE.

WIOSNA
SŁONCE

CORAZ
WYZEJ

PO NIEBIE

OTWIERAMY
SZEROKO

SIĘ TOCZY

I USZY

I OCZY

POSŁUCHAMY

SPIEWA

JAK

POWITAMY

POPATRZYMY

LISCIE

KWIAT

ROŚNIE

WIOSNA

BO

Zalecenia integracja sensoryczna
(dieta sensoryczna)
Dieta sensoryczna są to właściwie zaplanowane, bogate sensorycznie działania w ciągu dnia,
które pomagają uregulować poziom pobudzenia dziecka, aktywność, zachowanie
i koncentrację uwagi. Jednym z głównych celów diety sensorycznej jest zapobieganie
przeciążeniu sensorycznemu poprzez zaspokajanie potrzeb sensorycznych układu
nerwowego.
Ćwiczenia stymulujące układ dotykowy Stymulację dotykową należy ograniczyć do
kilku minut, stosować codziennie.
o w ciągu dnia podawanie stymulacji ściereczkami, gąbkami fakturowymi, szczotkowanie
różnymi szczotkami i pędzlami dłoni i przedramion, stóp, pięt. Podczas kąpieli
eksperymentowanie z różnymi gąbkami, rękawicami do mycia, co jakiś czas
wprowadzamy zmianę. Masujemy ręce ze szczególnym uwzględnieniem dłoni i palców.
o podczas kąpieli stymulacja strumieniem wody o różnej temperaturze i sile,
o po kąpieli dokładne wycieranie ciała ręcznikiem z silnym naciskiem,
o podczas każdorazowego mycia rąk dobrze jest myć każdy palec oddzielnie z lekkim
masażem,
Stymulacja układu słuchowego ćwiczenia wyciszające.
Należy systematycznie (3-4 razy w ciągu dnia) stosować ćwiczenia wyciszające
i stymulujące pracę układu słuchowego:
o energiczne wachlowanie obu uszu – sztywną kartką, wachlarzem,
o opukiwanie uszu dłonią ułożoną w łódkę,
o dociskanie małżowiny usznej całą dłonią,
o masaż małżowiny usznej (uciskanie opuszkami palców, zwijanie i rozciąganie),
o opukiwanie głowy czubkami palców (od czubka głowy, czoło, okolice uszu ),
o opukiwanie uszu czubkami palców przez dłoń ułożoną w łódkę (dłoń ułożona
w łódkę zakrywa ucho, czubki palców opukują „łódeczkę”),
o opukiwanie okolic uszu czubkami palców, piłeczką ping-pongową,
o opukiwanie przez palec dorosłego/dziecka – palec umieszczony na wyrostku ucha
o ostukiwanie ucha poprzez kubek,
o mówienie do ucha dziecka przez rurkę papierową (np. od papierowych ręczników),
wybrzmiewanie wyrazów, zdań, ciągów wyrazowych normalnym głosem oraz szeptem,
o ciche śpiewanie ulubionych piosenek,
o słuchanie muzyki klasycznej z magnetofonu.(np. Mozart)
Stymulacja układu proprioceptywnego:
o Masaż uciskowy całego ciała z wykorzystaniem dużej piłki - dziecko leży na brzuchu na
materacu lub miękkim dywanie. Nacisk na ciało głęboki, powolny, rytmiczny.
o Masowanie dziecka z wykorzystaniem głębokiego nacisku przy pomocy swoich dłoni.
Masowanie ręki i nogi dziecka, zaciskając dłonie wokół nich. Ściskaj kończyny dłońmi
przez kilka sekund w każdym miejscu, przesuwając wolno wzdłuż ręki/nogi. Staraj się
robić to ruchem ciągłym, bez odrywania dłoni od ciała dziecka.

o Uciskanie głęboko pleców dziecka dłońmi. Nie przerywaj kontaktu dłoni z plecami
dziecka, masuj plecy z góry na dół.
o Można uciskać rytmicznie dłonie dziecka.
o Można zawinąć dziecko w materac, karimatę, folię bąbelkową i docisnąć – zabawa
w tzw. naleśnik. Ręce dziecka ułożone wzdłuż ciała, głowa na zewnątrz.
o Zastosowanie dociskania /kompresji stawów /- naciskanie na barki, łokcie nadgarstki,
o Zastosowanie opukiwania stawów piłeczką, opukiwanie opuszków palców klockiem
łyżeczką, piłeczką.
o Silniejszy masaż szczoteczką dłoni, palców.
o Można zastosować masaż dłoni i przedramion z wykorzystaniem piłeczek
i wałeczków kolczastych lub innych przyrządów do masażu.
o Można dostarczać dziecku „niedźwiedzich” uścisków /dziecko stoi tyłem lub przodem do
opiekuna/.
o Dziecko może ściskać sensorynkę – kolczastą piłeczkę. Piłeczkę dziecko może ściskać
również podczas podróży samochodem, lub środkami komunikacji miejskiej.
o Dziecko może nosić podczas spacerów plecaczek wypełniony czymś cięższym.
o Można delikatnie kołysać dziecko – powolny, liniowy ruch wycisza.
o Można zastosować techniki organizujące – żucie (suszone owoce, marchewka), ssanie
(napoje w butelkach z dozownikami, picie przez zakręcone rurki),
o Zabawy z dmuchaniem mają również działanie wyciszające i organizujące.
o Ćwiczenia związane z noszeniem, pchaniem i ciągnięciem ciężkich przedmiotów
o Ciągnięcie obciążonego worka, pchanie ciężkich przedmiotów,
o Wciąganie poszewki wypełnionej ciężkimi przedmiotami na schody lub górkę
o Dociskanie piłki do ściany lub podłogi różnymi częściami ciała
o Noszenie na plecach obciążonego plecaka,
o Ćwiczenia związane z rolowaniem, zawijaniem:
o Zawijanie bandażem elastycznym całego ciała lub poszczególnych części ciała
o Rolowanie dziecka (tak jak zawijamy naleśnik) w sprężystą matę (np. karimatę)
o Podczas zajęć stolikowych:
o Siedzenie na piłce terapeutycznej,
o Ewentualnie picie wody przez słomkę z butelki
o Wykonywanie czynności domowych:
o Zmywanie z pomocą podłogi mopem
o Skrobanie z pomocą gąbką brudnych powierzchni,
o Stosownie do możliwości dziecka dźwiganie, noszenie ciężkich zakupów,
o Pchanie taczki
MOŻNA ZASTOSOWAĆ:
o huśtanie się na huśtawce
o bujanie w kocu
o bujanie w różnych kierunkach i w różnej pozycji na dużej piłce – na brzuchu, na
plecach, na siedząco,
o obroty na fotelu obrotowym

