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Drodzy Czytelnicy!
Z prawdziwą przyjemnością
oddajemy w Wasze ręce czwarty, ostatni w roku szkolnym 2017/2018
numer czasopisma „Tęczówka”.
Powstało ono dzięki zaangażowaniu, entuzjazmowi i pracy wielu osób:
wychowanków, nauczycieli i specjalistów.
Mamy nadzieję, że będzie dla Was inspiracją, zachętą
i wsparciem w Waszej codziennej pracy i życiu.
Życzymy Wam wielu pozytywnych doznań
i wzruszeń podczas lektury „Tęczówki”.
Redakcja.

Aktualności

Grupa teatralna „Artystyczna
Tęcza” 24.04.2018r. wystąpiła
w
XVI
Wojewódzkim

Przeglądzie
Młodych
Talentów w Ostrzeszowie
prezentując przedstawienie
pt.
Kolorowe
chwile.
Uczniowie ORW- CER
TĘCZA
w
przeglądzie
twórczości
plastycznej
otrzymali wyróżnienie za
pracę pod hasłem: „Bo
fantazja jest od tego, żeby
bawić się na całego”.
Wszystkim
uczestnikom
gratulujemy
pięknych
występów,
zaś
organizatorom dziękujemy
za ogrom pracy włożonej
w
organizację
tego
wyjątkowego
przedsięwzięcia.

XV
Regionalny
Dzień
Treningowy
Programu
Aktywności
Motorycznej
Olimpiad Specjalnych Konin
2018.
Wszyscy
uczestnicy
wzorowo wykonywali zadania i
aktywności przygotowane przez
organizatorów.
Wszystkim
zawodnikom
serdecznie gratulujemy.

Sezon zajęć w plenerze
uważamy
za
otwarty.
Uczniowie ośrodka Tęcza
wzięli
udział
w
polisensorycznych
zajęciach
pt. „Kolory Tęczy”.

Grupa uczestników „Tęczowego
Turnusu” zwiedziła przepiękną
Alanya!

5 maja obchodziliśmy Dzień
Godności
Osoby
Niepełnosprawnej
Intelektualną. Ten dzień jest
ważny dla wszystkich osób
niepełnosprawnych oraz tych,
które
podejmują
działania
służące niwelowaniu barier i
budowaniu
środowiska
przyjaznego
osobom
z
niepełnosprawnościami.

Z życia grup rewalidacyjnych

ZABAWY PALUSZKOWE- CZYLI JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ DZIECKA

Zabawy paluszkowe posiadają bardzo dużą wartość dla rozwoju każdego dziecka. Dostarczając doznań dotykowych
wpływają na poznanie własnego ciała, własnej odrębności. W istotny sposób pomagają nawiązać pozytywne relacje z
drugą osobą. Zabawy paluszkowe należą do grupy metod opartych na kontakcie z ciałem, na dotyku. Ich zaletą jest
naturalność i prostota. Nie wymagają także posiadania pomocy, zabawek, specjalnych pomieszczeń – wystarczy
wyobraźnia oraz znajomość prostych dziecięcych wierszyków. Niezależnie jednak od płci przytulenie, czyli dobry dotyk,
potrafi uzdrowić duszę i wzmocnić nasze pozytywne emocje jednocześnie wygaszając te negatywne.

Zabawy paluszkowe:








dostarczają delikatnych bodźców dotykowych
umożliwiają dziecku poznanie własnego ciała: rąk, nóg, palców.
doskonale nadają się do stymulacji percepcji wzrokowej.
nie stwarzają dziecku sytuacji niepowodzenia.
wyzwalają radosne reakcje dziecka.
wzbogacają kontakt społeczny z osobą dorosłą.
obniżają stres.

Z życia grup rewalidacyjnych
MASAŻYKI- KOLEJNY PRZYKŁAD KOJĄCEGO WPŁYWU DOTYKU NA ROZWÓJ DZIECKA

Małe dziecko poznaje świat i uczy się go spontanicznie – poprzez dotyk i ruch. Te dwa zmysły są dla niego źródłem
wiedzy o świecie. Mamy wiedzą, że dzieci chcą być noszone, głaskane i przytulane. Stymulacja dotykiem dotyczy całego
ciała dziecka. Warto znaleźć czas i stałe miejsce dla zabaw opartych na dotyku, które nazywane są masażykami.
Masażyki pomagają dziecku skoncentrować się na sobie, swoim ciele, dzięki czemu się ono uspokaja, odpręża. Oto
przykłady kilku z nich:



Kanapka

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka),
Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy),
Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców),
Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach),
I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami),
Żeby wszystko było lepsze (masujemy).
Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa.


Słoń na wycieczce

Szedł sobie słoń na wycieczkę, (z wyczuciem naciskamy plecy dziecka wewnętrzną stroną dłoni)
z tyłu na plecach miał teczkę, (rysujemy palcem prostokąt)
nos długi – trąbę słoniową (rysujemy trąbę)
i kiwał na boki głową. (ujmujemy ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki)
Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie kloce.(naciskamy plecy dziecka wewnętrzną stroną dłoni)
Tak ociężale jak… słonie (naciskając dłońmi na przemian, wolno przesuwamy je wzdłuż kręgosłupa do
góry)
szedł sobie wolniutko po drodze.


Wycieczka

Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców),
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk(stukamy w plecy zgiętym palcem),
skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach)
żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka).
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu(dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka),
kropi deszczyk: puk, puk, puk(stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami),
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup(klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki),
a grad w szyby łup, łup, łup(stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści).
Świeci słonko(palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy),
wieje wietrzyk(dmuchamy we włosy dziecka),
pada deszczyk(znowu stukamy opuszkami palców).
Czujesz dreszczyk?(leciutko szczypiemy w kark)

Aktywny rodzic
Wszyscy to znamy- siedzenie przy biurku często kończy się garbieniem, a stojąc w kolejce do kasy sklepowej drepczemy
z nogi na nogę, ponieważ nasze mięśnie są zbyt słabe, żeby utrzymać ciężar ciała. Przekazujemy zatem ćwiczenia
wzmacniające główne mięśnie posturalne, a są to: mięśnie grzbietu, mięśnie naramienne, mięśnie tłoczni brzusznej.
Polecamy je wykonywać każdego dnia, minimum 20 minut od ostatniego posiłku. Każde ćwiczenie należy powtórzyć
od 15-30 razy. Przed ćwiczeniami pamiętajmy o niezbędnej rozgrzewce, która zmaksymalizuje efekty ćwiczeń oraz
zminimalizuje prawdopodobieństwo urazu.

1. Pompki
PW: umieść dłonie płasko na ziemi na wysokości barków,
nieco szerzej niż szerokość barków, utrzymuj ciało
w pozycji wyprostowanej.
Przebieg ćwiczenia: unieś ciało do góry rozprostowując
ramiona, wciąż utrzymując ciało w pozycji wyprostowanej.
Pamiętaj o: unikaniu tendencji wyginania tułowia
do tyłu.

2. Odwodzenie kolan z obciążeniem w pozycji leżącej
PW: połóż się bokiem z kolanami ugiętymi tak, aby barki,
biodra i kostki znajdowały się w linii prostej. Na udo
kładziemy ciężarek.
Przebieg ćwiczenia: podnieś kolano nogi znajdującej się u
góry. Palce stopy zwrócone są ku górze.
Pamiętaj o: utrzymaniu wciągniętych mięśni brzucha.
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3. Podciąganie ciężarków w klęku podpartym na
ławeczce
PW: jedno kolano i dłoń umieść na ławeczce, kręgosłup
równolegle do ławeczki, a kolano bezpośrednio pod
biodrem, natomiast ręka bezpośrednio pod barkiem. Druga
noga oparta o podłogę i lekko zgięta w kolanie. W ręce
trzymaj ciężarek.
Przebieg ćwiczenia: wypuść powietrze i podnieś łokieć w
kierunku sufitu odciągając łopatkę i zginając staw łokciowy.
Nabierz powietrza i opuść łokieć, pozostawiając resztę ciała
w bezruchu.

4. Półprzysiad tyłem do ściany
PW: stojąc, oprzyj się plecami o ścianę. Stopy ustaw równo
i płasko w linii prostej pod kolanami. Stawy nóg zachowują
kąty proste.
Przebieg ćwiczenia: utrzymuj się w tej pozycji (mięśnie
kurczą się izometrycznie), aż pojawi się zmęczenie.
Pamiętaj o: silnym dociskaniu barków, bioder i górnej części
pleców do ściany oraz zachowaniu napięcia mięśnia
poprzecznego brzucha.

Animaloterapia

Onoterapia- czyli osiołek w terapii…
Dlaczego osioł? Osioł jest ciekawy, zainteresowany otoczeniem, jest aktywny w relacji z człowiekiem, towarzyski, lubi
kontakt fizyczny, pozostaje blisko w trakcie spotkań. Jest cierpliwy i potulny, uwielbia pieszczoty i wszelkie zabiegi
pielęgnacyjne, jest wolny i refleksyjny, jego ruchy są spokojne. Osioł jest sympatyczny, jego wygląd wzbudza
opiekuńczość. Lubi współpracować jest ufny i wzbudza zaufanie. Onoterapia, podobnie jak hipoterapia skierowana jest
zarówno do osób niepełnosprawnych fizycznie jak i intelektualnie. Zalecana jest dla osób z wielorakimi zaburzeniami
rozwoju.
Współpraca terapeutyczna i kontakt z osiołkiem może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza emocjonalnych i
psychicznych: motywuje, aktywizuje, zwiększa spontaniczność, relaksuje, pozwala wyciszyć emocje, wzbogaca
słownictwo i świat przeżyć, potęguje samoocenę, wyzbywa uprzedzeń do własnej osoby, poprzez wyeliminowanie
stresu związanego z ocenianiem i krytykowaniem chorego, wspomaga funkcje poznawcze umysłu, jak myślenie,
pamięć, skupianie się i koncentrację, daje szansę na aktywizowanie układu ruchowego.

„Tęczowe zawody”- projekt edukacyjny

„Tęczowe zawody”- czyli poznajemy
ciekawe zawody „od kuchni”

Od marca do czerwca uczniowie grup edukacyjnych: białej i brązowej zapoznawali się z pracą przedstawicieli
różnorodnych zawodów. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem słuchali informacji o specyfice pracy: policjanta,
ratownika medycznego, kucharza, strażaka czy piekarza. Każdym zajęciom towarzyszyły łamigłówki oraz zadania
wykonywane z użyciem tablicy multimedialnej!

Z wizytą w piekarni „U Marcina”- widzieliście kiedyś maszynę do wyrabiania 20 bułeczek? 

Na koniec wizyty otrzymaliśmy słodki poczęstunek. Pycha!

Wszyscy bardzo uważnie słuchamy, jak pracuje pies od „zadań specjalnych” w kaliskiej policji. Wykrywanie
substancji zabronionych to jego specjalność!

„Tęczowe zawody”- projekt edukacyjny

Czy ktoś z Was widział wyjazd na akcję wozów strażackich? My byliśmy na miejscu w czasie zgłoszenia!

Kuba kontroluje stan zdrowia Natalii. Na szczęście nie ma temperatury!

Szymon już wie, jak przeprowadzić akcję ratunkową! Sztuczne oddychanie nie jest takie łatwe, jak może się
wydawać.
Opinie wychowanków o Projekcie „Tęczowe zawody”
Jan Brejnak- „zajęcia są fajne. Najbardziej podobał mi się wyjazd do straży pożarnej, bo były pojazdy i było ogólnie
super. Chciałbym tez kiedyś na zajęciach piłkarza, np. Lewandowskiego!”
Natalia Sobczak- „wszystkie zajęcia były super, prawda Kuba?! Jedliśmy dobre słodycze w piekarni i widzieliśmy super
maszynę do bułeczek”
Szymon Wyborny- „no nasze zajęcia są super, fajne, nie?! Byliśmy, ten, w piekarni i byli u nas policjanci, ale mnie
wtedy nie było. Szkoda!”

Z logopedią za pan brat

Pobaw się ze mną !

Oto kilka wierszyków rymowanek- wyliczanek które można wykorzystać nie tylko do zabaw logopedycznych , ale
również pozwolą zacieśnić relacje między dzieckiem a terapeutą, dzieckiem a rodzicem. Zachęcam Was do wspólnej
zabawy z dziećmi , które bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zabawach.

Miłej zabawy!
Sroczka kaszkę warzyła.

Bierzesz w swoją dłoń rączkę dziecka i mówisz:
„Tu, tu, tu sroczka kaszkę warzyła, dzieci swoje karmiła.
Temu dała do dzbanuszka, temu dała do garnuszka,
temu dała na miseczkę, temu dała na łyżeczkę.
A temu nic nie dała, tylko – frrrr – odleciała”.
Przy słowach „tu, tu, tu” kreślisz kółka we wnętrzu dłoni dziecka, możesz też delikatnie w nią stukać. Potem, przy
słowach: „Temu dała do dzbanuszka, temu dała do garnuszka...” masujesz poszczególne paluszki – przeciągasz po
nich swoimi palcami, delikatnie ugniatasz itd. Gdy robisz „frrrr”, przebierasz palcami w powietrzu (jakbyś grała na
pianinie) i przesuwasz rękę jak najdalej, naśladując ptaszka.
Dotykanie wnętrza dłoni dziecka uwrażliwia je i sprawia, że coraz częściej rozluźnia zaciśnięte piąstki. A gdy dotykasz
paluszków maluszka, powoli buduje w umyśle mapę swojego ciała. Próbując Cię naśladować, uczy się jednocześnie
panować nad własnymi rękami.

Bierzemy muchy w paluchy (szczypiemy powietrze przed sobą - 3 razy
Robimy z muchy placuchy (klepiemy otwartą łapką o łapkę - 3 razy)
Kładziemy muchy na blachy (klepiemy łapkami o brzuszek - 3 razy)
I mamy radochy po pachy (wypowiadane jak najszybciej, rączki podkurczamy pod
paszki i "wiercimy" ciałkiem).

Leci, leci...
Leci, leci pszczoła do …….. czoła.. ………….. śpi.
Leci, leci osa do ………… nosa.. ……….śpi.
Leci, leci mucha do ………… ucha... ……….. śpi.
Leci bąk tłuściutki - bzzzz!
do …………… bródki... A tuś mi!

Z logopedią za pan brat

Wyliczanki na paluszki
Ten pierwszy- to nasz dziadziuś
A obok - babunia
Największy - to tatuś
A przy nim mamunia
A to jest dziecinka mała! Tralala;a la la...
A to moja rączka cała Tralalala la la...

Siedzą lale na tapczanie każda inne ma ubranie,
ta sukienkę w groszki całą,
ta bluzeczkę nosi białą,
ta ma sweter na guziki,
ta czerwone ma trzewiki,
a ta najmniejsza cała goleńka,
bo to jest ... (imię dziecka).

Ta mała kózka tańczyła poleczkę
ta mała kózka zjadła bułeczkę
ta mała kózka nosiła korale
ta mała kózka lubiła rogale
a ta malutka, najmniejsza została
i mama ją (imię dziecka) nazwała.

Rączki robią klap, klap, klap
Nóżki robią tup, tup, tup.
Tutaj swoją główkę mam
I po brzuszku bam, bam, bam.
Buzia robi am, am, am
Oczka patrzą tu i tam.
Tutaj swoją główkę mam,
I na nosku sobie gram.
Oczywiście pokazujesz części ciała zgodnie z tekstem, po brzuszku się klepiesz
itp.

W leśniczówce za lasem,
Spoglądając przez okno,
szmer usłyszał leśniczy
zajączek puka w drzwi
o, o pomóż mi,
bo mnie inny zastrzeli,
choć zajączku tu do mnie
ja ciebie obronię

Tęczówka poleca
ROLA ZMYSŁU DOTYKU DLA ROZWOJU DZIECKA
Dotyk jest jednym z największych i najważniejszych, najbardziej pierwotnych systemów zmysłowych, w jakie
wyposażyła nas natura. Pełni funkcję obronną, daje informacje o naszym ciele oraz pomaga w kształtowania
tzw. „mapy ciała”, odgrywa rolę w planowaniu ruchu, wpływa na koncentrację uwagi. Niemowlęta za
pośrednictwem zmysłu dotyku odbierają ponad 80 % bodźców z otoczenia, w ten sposób poznając świat.
Niemowlaki uwielbiają być tulone, głaskane, przytulane. W sytuacji, kiedy rodzice zaspokajają te potrzeby,
dzieci są bardziej pogodne i spokoje. Badania naukowe dowodzą wpływ zmysłu dotyku na nasze zdrowie,
rozwój i wzrost. Okazuje się, że czuły dotyk, usprawnia działanie takich układów jak: układ oddechowy,
krążenia i odpornościowy. Dzieci, które są częściej przytulane i głaskane przez rodziców szybciej przybierają
na wadze, co ma niezwykle istotne znaczenie dla wcześniaków.
Dotyk pobudza rozwój mózgu, usprawnia malucha ruchowo, ma wpływ na mowę, a także emocje dziecka.

Robaki spaghetti
Do stworzenia robaków potrzebny będzie ugotowany makaron spaghetti. Kolory uzyskacie używając
barwników spożywczych. Ugotowany makaron jest śliski i elastyczny, można go
ugniatać, przekładać z ręki do ręki, wyciągać pojedyncze nitki w różnych kolorach, sprawdzając,
czy wszystkie są takiej samej długości. Gdy zacznie wysychać, wystarczy delikatnie polać go wodą.

Ścieżka sensoryczna
To zabawa dla bosych stóp. Na podłodze przygotowujemy trasę składającą się z powierzchni o rożnych
właściwościach. Mogą to być kawałki tkanin – wełna, jedwab, futerko, płótno, papiery – ścinki gazet, grubszy
karton, bibuła, tacki wypełnione cienką warstwą kaszy albo ryżu. Spacerowanie taką ścieżką rozwija nie tylko
zmysł dotyku. Dzięki kolorom stymulowany jest też wzrok, a wydające różne dźwięki faktury pobudzają
słuch.

Tęczówka poleca
Masy plastyczne
Z tego co mamy w spiżarni można zrobić też tak lubiane przez dzieci masy plastyczne. Tradycyjnie – masę
solną (porcja mąki, porcja soli, i tyle wody, żeby się wymieszało). Można też przygotować własną ciastolinę.
Składniki to woda, mąka, sól, olej, barwnik i coś do zakwaszenia. Zagraniczne strony proponują kamień
winny, oczywiście można go kupić w Polsce, ale raczej nie w spożywczym. Można próbować zastąpić go
proszkiem do pieczenia albo cytryną. Ale przy odrobinie wyobraźni (lub z pomocą wyszukiwarki
internetowej) można stworzyć wiele różnych mas plastycznych o różnych właściwościach. Tak naprawdę
potrzebne są dwie rzeczy – coś sypkiego (np: biała mąka, sól, mąka ziemniaczana) i coś mokrego (woda,
olej, płyn do mycia naczyń, pianka do golenia, klej szkolny), do połączenia.

Woda i kolorowy lód
Do zabawy z wodą potrzebnych będzie kilka naczyń o rożnych wielkościach i kształtach. Przydadzą się też
kubeczki, lejki, miarki kuchenne. Zadaniem malucha może być przelewanie wody z jednego naczynia do
drugiego, porównywanie, gdzie jest jej więcej, sprawdzanie, czy zawartość jednego naczynia zmieści się w
drugim. A wrzucając do pojemników z wodą zabarwione spożywczymi barwnikami kostki lodu, dziecko
poznaje przeciwieństwa ciepło – zimno, ciało stałe – płynne. Obserwuje też, jak lód rozpuszcza się i barwi
wodę.

Fotoreportaż

Nasi wspaniali kolarze: Damian Siewieja, Karolina Szuleta, Natalia Sobczak, Szymon Wyborny, Jan Brejnak,
Jakub Talaśka wzięli udział w V Regionalnym Mityngu Kolarskim Olimpiad Specjalnych WielkopolskieKonin przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu. Uroczystego otwarcia mityngu
dokonał wiceprezydent Tomasz Rogoziński, a żywiołowy doping zapewnili uczniowie SOSW nr 1 w Kaliszu.

Fotoreportaż
Klub Olimpiad Specjalnych „Tęcza” okazał się rewelacyjny w kolarstwie. Wszyscy nasi sportowcy
przyjechali z medalami. To dla nas ogromny zaszczyt, że w szeregach naszego Klubu są tacy zdolni i
utalentowani sportowcy.

Naszym reporterem był Dawid Nowak: 14 latek, z zamiłowania sportowiec; wielki fan motoryzacji i jazdy
na rowerze (w roli pasażera ;), biegi i skoki to jego żywioł.

tęczówka

Redakcja „Tęczówki”:
Adamus Karolina
Branicka Joanna
Ciura Monika
Justyńska Katarzyna
Kościelak Katarzyna
Kubera Monika
Krotoszyńska Agata
Lisiecka Dorota
Łuczak Agnieszka
Nowak Katarzyna
Rusinek Justyna
Szczypkowski Łukasz
Wawrowska Joanna
Wojtyczka Piotr

Za uśmiech, życzliwość i wspólną pracę –
Dziękujemy!

