
Wskazówki terapeutyczne dla rodziców  do pracy z małym dzieckiem z deficytami w 
mowie, kontakcie społecznym i zaburzeniami zachowania.
- zabawy w kreśleniu  kształtów na dłoniach, brzuchu lub plecach dziecka
- wodzenie palcem po śladzie (duże wzory kreślone na podłodze)
- pocieranie przedmiotów o różnej fakturze ręką dziecka
- ćwiczenia ruchowe:  stanie na jednej nodze, podnoszenie rąk do góry, składanie rąk nad głową.  
- próby odwzorowywania prostych pozycji ciała zaprezentowanych dziecku (rowerek w pozycji leżenia na 
plecach, zabawy w przechodzenie pod mostkiem z ciała)
- stojąc naprzeciwko siebie, uderzamy w ręce dziecka swoimi rękoma mówiąc „daj mi cześć , daj mi cześć”
- chodzenie na czworaka
- w takt rytmicznej piosenki w pozycji siadu skrzyżnego:

-  dwa razy klaskać w dłonie i dwa razy w podłogę
- dwa razy klasnąć przed sobą i dwa razy nad sobą
- dwa razy prawą ręką uderzyć w prawe udo i dwa razy w lewe udo

- w trakcie ćwiczeń staramy się utrzymywać z dzieckiem kontakt wzrokowy, chwalić i głaskać jak tylko 
podejmuje próby ćwiczeń
- zabawy w poznanie własnego ciała (np. bawimy się z dzieckiem w powitanie wszystkich części ciała, 
mówimy np: witamy się z paluszkami  i poruszamy paluszkami swoimi zachęcając,  aby dziecko zrobiło to 
samo, potem kolejno witamy się z nogą, brzuszkiem, kolankiem, uchem itd.)
- w pozycji leżącej czołganie się na brzuchu
- przewracanie się z brzucha na plecy i odwrotnie
- kręcenie się w kółko na pośladkach
- dotykanie kilkakrotnie palcami stóp podłogi na przemian z piętami
- w pozycji siedzącej dotykanie łokciami kolan 
- zabawy w robieniu min do siebie lub do lustra ( wytrzeszczamy oczy, mrużymy oczy, wytrzeszczamy zęby,
- w pozycji leżącej turlanie się po podłodze
- siadamy z dzieckiem tyłem do siebie. „Poznajemy” wzajemnie swoje plecy. Następnie odpychamy się  
plecami na przemian- raz jedna, raz druga osoba.


