
 

PLANOWANY ZAKRES                                       

I CHARAKTER WSPARCIA RODZICA 

ZE STRONY NAUCZYCIELA                          

W ZAKRESIE REWALIDACJI 



OBSZAR FUNKCJONOWANIA PLANOWANY ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA RODZICA ZE STRONY NAUCZYCIELA W ZAKRESIE 
REWALIDACJI  

Ogólna sprawność fizyczna 
(motoryka duża) 

• wykonywanie czynności takich jak: przelewanie płynów, przesypywanie kaszy za pomocą łyżki, zabawa ze szczypcami i pęsetą, 
malowanie farbami przy użyciu pędzli, wałków, gąbek, 

• ćwiczenia grafomotoryczne na materiale nieliterowym, 

• nauka wycinania nożyczkami,  

• sięganie po przedmioty wskazane przez nauczyciela, 

• przekładanie przedmiotów z jednego pudełka do drugiego, podnoszenie przedmiotów i kładzenie ich w wyznaczone miejsce, 

• podrzucanie piłki, większej zabawki, toczenie, chwytanie,  

• zabawy paluszkowe, 

• przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne rzeczy i otwory,  

• zbieranie drobnych elementów (monety, ziarenka, guziki) – dwoma palcami kciukiem i wskazującym, 

• otwieranie i zamykanie pudełek, odkręcanie i zakręcanie słoików, butelek, 

• wkładanie i wyjmowanie przedmiotów do pudełka z patrzeniem i bez patrzenia, 

• trzymanie w ręku łyżki i nabieranie na nią niewielkich przedmiotów np. grochu, 

• kreślenie obszernych, swobodnych ruchów palcem lub patykiem na tackach z kaszą manną, 

• malowanie jednym palcem i całą dłonią na dużej powierzchni papieru, 

• rysowanie na różnych formatach papieru z wykorzystaniem całej powierzchni arkusza. 

Sprawność rąk dziecka 
(motoryka mała) 

Udział w zajęciach rozwijających grafomotorykę, kreślenie po śladzie, kolorowanie, wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych, 
układanie drobnych klocków typu lego, zachęcanie do korzystania z kącika gier i układanek, nawlekanie koralików, lepienie  
z plasteliny, itp. Prowadzenie zabaw wymagających większej precyzji ruchów rąk oraz koordynujących działanie wzroku i ruchu. np. 
zabawy manipulacyjne, graficzne. 

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, 
węch, równowaga)  
i integracja sensoryczna 

W celu poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej – prowadzenie zabaw polegających na: rzutach do celu, układaniu klocków, 
łowieniu rybek, przekładaniu spinaczy, nawlekaniu na sznurek itp., z wykorzystaniem  sprzętu podwieszanego, w pozycji na brzuchu, 
odszukiwania przedmiotu, dobierania w pary. 
• ćwiczenia równoważne na piłce rehabilitacyjnej, 
• stymulacja polisensoryczna, czucia proprioceptywnego (wewnętrznego): huśtanie w kocu, 
- zmysłu dotyku: masowanie całego ciała dłońmi, zabawy paluszkowe, pocieranie dłoni (innych części ciała) przedmiotami                                 
o różnorodnej fakturze, wielkości, twardości i kształcie, przesypywanie materiałów sypkich np. piasku, ziaren zbóż, zabawy w wodzie, 
manipulowanie tworzywami przekształcalnymi: ziemią, masą solną, plasteliną, ciastoliną, gliną, itp., darcie papieru, 
- zmysłu węchu: wąchanie artykułów spożywczych i innych zapachów np. kosmetyków, 
- zmysłu smaku: smakowanie potraw, rozpoznawanie pokarmów na podstawie smaku, różnicowanie smaku słodkiego, kwaśnego, 
słonego, gorzkiego, 
- narządu wzroku: dostarczanie bodźców wielobarwnych (wystrój sali, środki dydaktyczne), wyodrębnianie figury z tła, 
rozpoznawanie osób, zabawy ciemno-jasno, wodzenie wzrokiem za światłem, śledzenie przedmiotów przez tubę, rozpoznawanie 



zwierząt i przedmiotów na obrazkach, zabawy przed lustrem, rozpoznawanie kolorów, 
- narządu słuchu: słuchanie szelestów, szumów, dźwięków wydawanych przez ludzi, zwierzęta, przedmioty, rozróżnianie ich, 
lokalizowanie źródła dźwięku, muzykoterapia. 

Umiejętności komunikacyjne Stosowanie ćwiczeń słuchowych, stosowanie ćwiczeń artykulacyjnych. Utrwalanie wiedzy ogólnej. Systematyczne dostarczanie do 
odbioru bogatego, zróżnicowanego materiału wizualnego. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji dnia codziennego do wykonywania 
ćwiczeń słuchowych, rozwijających mowę i myślenie przyczynowo-skutkowe.  Czytanie książek, wspólne omawianie ich treści. 
Słuchanie piosenek, uczenie się tekstów piosenek na pamięć. Rozwiązywanie rebusów, odwzorowywanie symetrycznych rysunków. 
Wskazane jest ćwiczenie  koncentracji uwagi poprzez np.: zapamiętywanie ciągów obrazków i gestów, granie w memory, domino, 
karty „Piotruś”. Zachęca się także do poszerzania słownictwa poprzez opowiadanie obrazków i poszerzanie wiedzy ogólnej na 
podstawie albumów, ciekawych książek przyrodniczych itp. 

Sfera poznawcza (opanowanie 
technik szkolnych, zakres 
opanowanych treści 
programowych, osiągnięcia i 
trudności, pamięć, uwaga, 
myślenie) 

Nauka nazywania kształtów realizowana podczas zabawy; spontaniczna nauka w ciągu dnia  w formie kolorowania, lepienia                              
z plasteliny, określania przedmiotów codziennego użytku, ubrań i zabawek dziecka, nauka określeń przestrzennych i czasowych 
poprzez stosowanie ich w czasie rozmów z dzieckiem; nauka korzystania z kalendarza jako codzienne ustalanie aktualnej daty; 
komentowanie i narracja zachowania dziecka, np.: Położyłaś to POD stolikiem... Siedzisz NA krześle; nauka w formie śpiewania 
piosenek, dobieranie przedmiotów w pary, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę, rozwijanie wiedzy na temat 
najbliższego środowiska społeczno – przyrodniczego, usprawnianie zdolności zapamiętywania: zabawy z wierszykami, zabawy 
logorytmiczne. 

Sfera emocjonalno-
motywacyjna (radzenie sobie 
z emocjami, motywacja do 
nauki i pokonywania 
trudności itp.) 

Modelowanie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, stawianie zadań wymagających pełnienia różnorodnych ról, 
pogłębianie jego wiedzy o otoczeniu społecznym. Dobieranie zajęć łatwych dla dziecka i chwalenie je za sukcesy. Stosowanie pochwał 
i zachęty, nauka wyrażania emocji. 

Sfera społeczna (kompetencje 
społeczne, relacje z dorosłymi, 
relacje z rówieśnikami, 
współpraca w grupie, 
przestrzeganie ustalonych 
zasad, norm społecznych itp.) 

Zapewnienie poszanowania granic dziecka przez rówieśników, rodzeństwo, systematyczny trening umiejętności społecznych, 
wspieranie i umożliwianie dziecku kontaktów społecznych. Włączanie dziecka do pracy w małych grupach lub w parach. 

Samodzielność  
i  możliwości w zakresie 
samodecydowania 

Kształtowanie właściwych nawyków w czasie jedzenia, nauka posługiwania się sztućcami, nauka zapinania guzików i zamka – 
najpierw w formie zabawowej, a następnie samodzielnego zapinania kurtki, kształtowanie nawyków higienicznych, wykonywanie 
drobnych czynności samoobsługowych, kształtowanie sprawności wykonywania czynności higienicznych, usprawnianie jedzenia 
sztućcami i picie z kubka, spożywanie posiłku przy stole, zachowanie czystości  
w miejscu jedzenia, współpraca specjalistów z rodzicami. 
 



 

 

Proponowane linki do stron 
internetowych  

• mała motoryka, ćwiczenia, terapia ręki 

• terapia ręki wzmacnianie mięśni palców i rąk 

• ćwiczenia dłoni i palców - rozgrzewka 

• 10 Kreatywnych zabaw z dzieckiem DIY 

• 21 POMYSŁÓW NA OBRAZY I TECHNIKI MALOWANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

• terapia ręki- utrwalenie chwytu 3 punktowego 

• ćwiczenia logopedyczne oddechowe 

•  ćwiczenia logopedyczne zabawy artykulacyjne - Logofrajda gimnastyka buzi i języka 

• kinezjologia cz.1 

• gimnastyka buzi i języka 1 

• gimnastyka buzi i języka 4 

• LEŚNE OPOWIEŚCI cała bajka – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla dzieci (audiobook) 

• Z ŻYCIA MAŁYCH DZIECI cała bajka – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla dzieci (audiobook) 

• Kopciuszek Bajka dla dzieci po polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=AESGVXTf--Q
https://www.youtube.com/watch?v=qxQ8n9OpDj0
https://www.youtube.com/watch?v=aYHUkKntDkA
https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo
https://www.youtube.com/watch?v=-MJJM4ONdwE
https://www.youtube.com/watch?v=SHgFAYosXx8
https://www.youtube.com/watch?v=239TTWW9NfI
https://www.youtube.com/watch?v=WIKpLlapr90
https://www.youtube.com/watch?v=h_ytkXXm-YE
https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320
https://www.youtube.com/watch?v=_6HRqdXA8jQ
https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU
https://www.youtube.com/watch?v=QLNM4E1YUIU
https://www.youtube.com/watch?v=qgA4fFOQ1DU

