
Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych -terapia pedagogiczna 

 

Imię i nazwisko dziecka :  

Diagnoza : niepełnosprawność ruchowa w tym afazja motoryczna  

 

 

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzone były w formie indywidualnej w 

wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Program zajęć z 

zakresu terapii pedagogicznej powstał w oparciu o zalecenia z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ......Został 

również oparty o analizę poszczególnych sfer funkcjonowania dziecka dokonaną przez 

nauczyciela, jak również wywiad z rodzicami.  

 

Od dnia 20.03.20202 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) w sprawie realizacji w okresie od dnia 25 

marca2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość z późn. zmianami oraz Zarządzeniem Nr 5 –2020 Dyrektora 

Przedszkola...z dnia 25.03. 2020 r. zajęcia w ramach terapii pedagogicznej były prowadzone 

zdalnie. Raz w tygodniu terapeuta przygotowywał zestaw zawierający zdania i ćwiczenia do 

wykonania przez wychowanka.  

 

Sposób realizacji zajęć był monitorowany w następujący sposób : cotygodniowy kontakt z 

mamą chłopca-omówienie zajęć ( trudności, sukcesy), zdjęcia i filmy dokumentujące pracę X.  

 

W pracy z X stymulowałam jego rozwój sfery emocjonalno –społecznej. Skupiałam się na 

rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu pozytywnej samooceny oraz na rozwijaniu 

umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych, stosowałam liczne 

pochwały, które miały na celu budować poczucie własnej wartości. Doskonaliłam 

samodzielność wychowanka , kształtowałam umiejętności radzenia sobie z emocjami i 

stymulowałam ogólny rozwój chłopca.  

W ramach rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka rozwijałam 

umiejętność wchodzenia we wspólne pole uwagi z osobą dorosłą, uczyłam utrzymywania 

kontaktu wzrokowego przy czym wykorzystywałam elementy z Treningu Umiejętności 

Społecznych. Przygotowywała dziecko do nowych sytuacji poprzez rozmawianie na ten 

temat, mówienie co będzie i jak należy się zachować.  

Współpracowałam  również z rodzicami chłopca ,rozwijałam jego mocne strony oraz 

umiejętności. Pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się 

zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było jak najmniej 

bodźców rozpraszających. 

 

Chłopiec dość chętnie wykonywał zadania, choć często potrzebował zachęty, czasami 

konieczne było wydłużenie czasu na wykonanie zadania. Najlepiej pracował, gdy stosowałam 

wizualne pomoce dydaktyczne, gdyż to  umożliwiało mu uczenie  wielozmysłowe, 

stosowałam naprzemienność działań. 

 Zauważa się  wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym i rozwinięcie jego 

potencjału. Wychowanek  poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej. Często 

podejmuje kontakty z rówieśnikami, zaczyna wchodzić z nimi w interakcje. Przestrzega norm 



i zasad panujących w grupie. Pamięta o kulturze spożywania posiłków. Stara się być 

samodzielny. Na zajęcia uczęszczał dość systematycznie.  

 

Wnioski do dalszej pracy: 

dalsza ciągła i systematyczna praca nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy 

rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą 

dążyć do poprawy funkcji słuchowo-językowych 

wspomagać wszechstronny rozwój wychowanka 

 

Sprawozdanie sporządziła..  


