
 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY RÓŻOWEJ 
 
   Kształtowanie umiejętności w zakresie ubierania się  
 
 Różne części garderoby dziecka…..chustka….skarpetki….spódniczka,….. t-shirt,…. spodnie    
buty…..czapka z daszkiem….szalik   
  
 Dziecko siedzi, leży, siedzi wspomagane przez Mamę, Tatę.  
Proponowane czynności można dowolnie zmieniać i dostosowywać do możliwości dziecka. Dla 
ułatwienia zrozumienia  wykonywanych czynności z zakresu nauki ubierania się zachęcamy dziecko 
do korzystajmy z książek do komunikacji, piktogramów, gestów. Dajemy dziecku możliwość wyboru, 
czekamy cierpliwie na komunikat zwrotny. 
Proponowane czynności należy wykonywać powoli. Dla zmniejszenia napięcia mięśniowego, 
rozluźnienia ciała  np.: u Hani, Wiktora ……Weroniki….. można pobujać się z dzieckiem, pomasować 
daną część ciała ….. 
Przy ubieraniu ważna jest kolejność czynności. Przy ubieraniu należy zacząć od strony z większym 
napięciem mięśniowym, a przy rozbieraniu od strony z mniejszą dysfunkcją. 
 
  Mama, Tata kładzie przed dzieckiem różne ubrania, 

• Rodzic wspomaga dziecko, wspólnie chwytają wybrane ubranie i kładą na daną cześć 
ciała….. Rodzic nazywa wybrane, przez dziecko ubrania o np. to ….jest twój  ulubiony T-shirt 
….  czerwone spodenki…..czapka z daszkiem …..sukienka w kwiatki….Rodzic nazywa części 
ciała na którą będą wspólnie je zakładać. 

• Rodzic wspomaga dziecko - wspólnie dotykają danej części ciała, na którą będzie zakładane 
ubranie np.: skarpetka na stopę….czapka na głowę…..spodnie na nogi…… 

• Rodzic pokazuje część garderoby i pyta dziecko np.:Haniu….Weroniko….Elu….czy  to twoja 
chustka…..spódniczka   czy moja;…. Krystianku…..Wiktorku…Jasiu….czy czapka …..szalik 
…buty są twoje  czy moję? itd. Czekamy na odpowiedź dziecka, korzystając z dostępnych 
komunikatorów (piktogramy…..książka do komunikacji…gesty…)  Każdy sukces przyjmujemy 
radośnie, mówimy „Brawo!”, jest ok. –pokazujemy kciuk; przybijamy piątkę.      itp. 

• Rodzic wspomaga dziecko i wspólnie wykonują daną czynność np. zakładają skarpetkę na 
prawą stopę… wkładają rękę w rękaw t- shirtu….. zakładają buty i zapinają rzepy….. 
zakładają chustkę ……czapkę na głowę…..  

 Zachęcamy dziecko do samodzielnego wykonywania prostych czynności takich jak np.: 
ściąganie chustki z głowy…. zdejmowanie czapki z głowy….. …. odpinanie rzepów przy butach; 
zdejmowanie butów…..Pamiętajmy o chwaleniu dziecka ....bo to największa dla Niego nagroda  i 
motywacja … mogę sam  
 
Zachęcamy do zabawy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLuLH-4GEuw  ubieranie się 
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