CZYNNOŚCI FUNKCJONALNE DLA MŁODSZYCH UCZNIÓW®
SZKOLNE/PRZEDSZKOLNE
Układanie puzzle (proszenie o kształt, ilość,
Rozpoznawanie kolorów (materiały plastyczne,
numer)
szczoteczki do zębów, zabawki, ubrania)
Zabawa ciastoliną (czekanie na swoją kolej,
Rozpoznawanie liczb (kalendarz, czas trwania
proszenie o kolory)
zajęć)
Rozpoznawanie kształtów (puzzle, foremki do Przeliczanie (nakrywanie do stołu, materiały
ciastek, krakersy, zabawki)
plastyczne, materiały do zajęć)
Kolorowanie (mazaki, kredki, ołówki, farby,
Naśladowanie działań z przedmiotami
woda)
(zabawki)
Mozaiki (postępowanie według wzoru,
Naśladowanie czynności (czasowniki,
proszenie o kolory)
swobodna zabawa, piosenki)
Zabawa zabawkami (auta, domek dla lalek,
Sortowanie zabawek
korale itp.)
Wycinanie i klejenie
DOMOWE
Korzystanie ze sztućców
Składanie serwetek
Nakrycie sobie samemu do stołu
Otwieranie butelek
Nalewanie napojów lub dodawanie
Otwieranie kartonów
składników do przygotowywanych posiłków
Wycieranie stołu lub kurzu
Krojenie chleba/kanapek na pół
Sprzątanie po różnych aktywnościach
Sortowanie prania
DOMOWE NA ZEWNĄTRZ
Karmienie ptaków
Sadzenie nasion
Odkładanie na miejsce zabawek
Podlewanie roślin
podwórkowych
POMYSŁY NA PROSTE POSIŁKI
Robienie mrożonych soków
Układanie dodatków na pizzy
Rozsmarowywanie masła
Wałkowanie ciasta na ciastka
orzechowego/smarowidła na toście/gofrze
Mieszanie kakao
Posypywanie lodów posypką
Rozsmarowywanie polewy na cieście
Robienie kanapek
SAMOOBSŁUGA
Mycie i wycieranie rąk
Używanie zapięć (zamek, guziki, rzep)
Mycie zębów
Korzystanie z toalety
Ubieranie się/rozbieranie się
Wlewanie płynu do kąpieli
Zakładanie/zdejmowanie/odwieszanie kurtki
Mycie i wycieranie twarzy
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UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Chodzenie z dorosłym
Wybieranie gazety w kiosku
Wzięcie serwetki/sztućców/słomki do posiłku
Wybieranie zabawki w sklepie
Wybieranie 1-3 ulubionych rzeczy w sklepie
Wrzucanie listu do skrzynki na listy
spożywczym
Wybieranie książki w bibliotece
Czekanie w kolejce

CZYNNOŚCI FUNKCJONALNE DLA STARSZYCH UCZNIÓW®
SZKOLNE
Zbieranie listy obecności i dostarczanie jej do
Uzupełnianie pojemników na farby w sali
sekretariatu
plastycznej
Dostarczanie notatek/listów
Niszczenie dokumentów
Dostarczanie wiadomości ustnej
Kopiowanie/kserowanie
Sortowanie i dostarczanie poczty
Wycinanie kuponów zniżkowych/voucher’ów i
ich segregowanie
Dostarczanie przesyłek do miejsc w pobliżu
Kupowanie rzeczy w automatach
szkoły
Uzupełnianie skrzynek pocztowych (ulotki dla
Ostrzenie ołówków/kredek
pracowników)
Tworzenie toreb na upominki (zadania
Sortowanie kredek, mazaków, farb
funkcjonalne w ramach plastyki)
Sklepik szkolny (sprzedawanie uczniom
Zszywanie materiałów zszywaczem
produktów)
Obsługa kalkulatora (liczenie pieniędzy ze
Porządkowanie sprzętów gimnastycznych
sklepiku szkolnego)
(sortowanie skakanek, piłek, materacy,
rękawic)
Kupowanie w sklepiku szkolnym
Sortowanie obrazków Pics for PECS w klasie
Porządkowanie i uzupełnianie półek
Przeglądanie szafek z przekąskami i tworzenie
listy zakupów
Układanie książek w bibliotece
Stemplowanie nowych książek w bibiotece
(przykład: Własność ____)
Segregowanie książek i magazynów w
Sortowanie i pakowanie monet
bibliotece
DOMOWE
Czyszczenie zabawek
Zajmowanie się roślinami
Zbieranie i śmieci
Przygotowanie posiłków
Zbieranie/mycie/odnoszenie kubków
Przygotowanie przekąsek
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nauczycieli
Mycie podłóg
Nakrywanie do stołu
Wycieranie kurzu
Sortowanie i odkładanie na miejsce zakupów
Karmienie zwierząt, czyszczenie akwarium,
Sortowanie śmieci do recyklingu
karmienie rybek
Składanie i odnoszenie krzeseł
Sortowanie sztućców
Sortowanie prania
Zamiatanie
Korzystanie z pralki
Wynoszenie śmieci
Korzystanie z suszarki
Odkurzanie
Składanie czystego prania
Mycie tablic
Odkładanie czystego prania do szafek
Zmywanie naczyń
Zbieranie przedmiotów potrzebnych do
Mycie okien
posiłku (serwetki, ketchup, sztućce itp.)
Odbieranie poczty
Podlewanie roślin
Ładowanie/rozładowywanie zmywarki
Wycieranie krzeseł
Ścielenie łóżka
Przecieranie sprzętów gimnastycznych
Czyszczenie wanny/prysznica/toalety
DOMOWE NA ZEWNĄTRZ
Grabienie liści
Odśnieżanie
Podlewanie kwiatów
Zamiatanie
Wyrywanie chwastów
Mycie okien
Karmienie ptaków
Mycie samochodu
POMYSŁY NA PROSTE POSIŁKI
Mrożony sok
Tost
Kanapka
Krakersy z serem
Naleśnik
Pizza z mikrofalówki
Mleko smakowe
Makaron z serem
Milkshake
Lody
Krojenie i pieczenie ciastek
Popcorn z mikrofalówki
SAMOOBSŁUGA
Mycie i wycieranie rąk
Używanie zapięć (zamek, guziki, rzep, haczyki)
Mycie zębów
Korzystanie z toalety
Ubieranie się/rozbieranie się
Branie kąpieli/prysznica/odwieszanie
ręczników
Wkładanie/zdejmowanie/odwieszanie
Mycie i wycieranie twarzy
płaszcza
UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Planowanie posiłków
Płacenie w restauracji
Robienie listy zakupów (dla uczniów nie
Wypożyczanie filmów
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czytających można użyć obrazków)
Robienie zakupów/kupowanie zgodnie z listą
zakupów
Płacenie za zakupy
Korzystanie z autobusów/transport
publicznego
Zamawianie fast-foodów
Kupowanie fast-foodów
Przechodzenie przez ulicę
Poruszanie się po parkingach
Zamawianie w restauracji

Umówienie się do fryzjera i zapłacenie za
usługę
Wypożyczanie i oddawanie książek
Wybieranie ubrań w sklepie
Kupowanie ubrań
Nadawanie listu
Wybieranie pieniędzy z bankomatu
Umówienie wizyty u lekarza/dentysty
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