TEST EGZAMINACYJNY
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
SEMESTR I
METODY I TECHNIKI TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1. W celu doskonalenia u podopiecznego precyzji chwytu, myślenia logicznego i koncentracji uwagi, terapeuta powinien zastosować zajęcia polegające na -
A. odciskaniu dłoni.
B. rysowaniu świecą.
C. składaniu origami.
D. malowaniu palcami.

2. Terapia reminiscencyjna obejmuje
A.stworzenie przyjaznego otoczenia dzięki zniesieniu barier architektonicznych.
B. wywołanie wspomnień dzięki stymulującym materiałom.
C. pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych.
D. trening orientacji w przestrzeni.


3. Do realizacji zajęć plastycznych w oparciu o technikę dekupażu należy przygotować między innymi
A. szare mydło.
B. folię spożywczą.
C. tekturę karbowaną.
D. serwetki papierowe.

4. Podopiecznemu, u którego pojawiają się reakcje alergiczne na różne rodzaje farb i klejów, można zaproponować udział w zajęciach terapeutycznych z zastosowaniem
A. dekupażu.
B. origami.
C. kolażu.
D. ebru.

5. W celu utrwalenia prac wykonanych podczas plenerowych zajęć z rysowania pastelami suchymi terapeuta powinien wykorzystać
A. medium suszące.
B. grunt malarski.
C. terpentynę.
D. fiksatywę.

6. Terapeuta planuje w scenariuszu zajęcia w systemie stacyjnym (obwodowym). Oznacza to, że - 
A. każdy z uczestników grupy wykonuje samodzielnie odmienne zadanie na przypisanym stanowisku.
B. uczestnicy przechodzą kolejno od stanowiska do stanowiska i wykonują po kolei różne czynności.
C. każdy z uczestników wykonuje odrębne zadanie w asyście terapeuty na przypisanym
stanowisku.
D. wszyscy uczestnicy wykonują równocześnie tę samą czynność w wielostanowiskowej pracowni.

7. Głównym celem terapii zajęciowej dla podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym jest
A. usprawnianie manualne.
B. rozwijanie zdolności plastycznych.
C. przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.
D. uczenie samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

8. W indywidualnym planie terapii zajęciowej dla podopiecznego z przykurczem palców dłoni oraz mającego problemy z orientacją przestrzenną terapeuta powinien umieścić
A. wyszywanie i zajęcia relaksacyjne.
B. wycieczki rowerowe i modelarstwo.
C. rozwiązywanie krzyżówek i malarstwo.
D. prace manualne w masie solnej i wspólne spacery.

9. Terapeuta zajęciowy pracując z chorą na stwardnienie rozsiane, dla poprawienia funkcji motoryki małej powinien zastosować
A. choreoterapię, zabawy z taśmą i piłką.
B. ćwiczenia na równoważni, papieroplastykę.
C. techniki relaksacyjne, muzykoterapię receptywną.
D. ćwiczenia manipulacyjne, prace z użyciem mas plastycznych.

10. Mieszkaniec domu pomocy społecznej lubi grać w szachy i inne gry planszowe. W celu podtrzymania jego zainteresowań terapeuta powinien zaplanować zajęcia - 
A. z choreoterapii.
B. z ergoterapii.
C. z ludoterapii.
D. z arteterapii.

11. Opisz technikę filcowania na sucho.
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