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Terapia Ręki 

Program zajęć1 dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,                                                                                                            

uczęszczającymi do   Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku,  

biorących udział w projekcie: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

 

Program Terapii Ręki uwzględnia usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców; dostarczanie wrażeń dotykowych 

umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenie czynności 

samoobsługowych, a także pobudzanie zainteresowań i aktywności własnej ucznia. Program Terapii Ręki jest funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki 

uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny i psychiczny. Ważne, aby realizowane  treści  dobrane były  w taki sposób, aby pobudzić wśród dzieci chęć 

do myślenia, działania, poszukiwania rozwiązań oraz zaspokojenia ciekawości 

                                                           
1  Na podstawie programu autorskiego Joanny Dyczko, Eweliny Ostapińskiej 
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Procedury osiągania celów 

Program Terapii Ręki ma kształtować aktywność ruchową, czynności manualne, zachęcać do rysowania, pisania, malowania, uczyć poprawnego trzymania 

narzędzia pisarskiego, kształtować prawidłową postawę podczas prac przy stolika, stania, siedzenia, leżenia itp. Zapewne im wcześniej dziecko zacznie pracować 

nad motoryką małą, tym mniejsze problemy będą w latach późniejszych. 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Terapia Ręki przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze 

sprzężeniami którzy: 

- przejawiają problem w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, mycie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, itp.); 

- mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych; 

- mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych; 

- niechętnie wycinają, malują, lepią z plasteliny, układają przedmioty; 

- unikają dotykania nowych przedmiotów, różnych faktur; 

- poszukują zbyt mocnego ucisku, np. za mocno zaciskają dłonie na przedmiotach, siadają na swoich dłoniach, za mocno dotykają drugiej osoby; 

- wykonują czynności manualne niedbale, szybko lub za wolno. 
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Cele i zadania programu 

Cele  
 

Kształtowane kompetencje 

Cel ogólny  
samoobsługa, umiejętności szkolne i zabawa oraz 
komunikacja 
 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania efektów pracy, podczas 
współpracy z innymi dziećmi), kompetencje społeczne (praca w grupie, umiejętność respektowania i 
wdrażania zasad funkcjonowania w społeczności), kreatywność (podczas prac plastycznych, 
wymagających wykorzystania wyobraźni, zastosowaniem innowacyjnych metod i form  pracy  
(malowanie palcami, stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, precyzyjne układanie klocków), 
swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK podczas zajęć usprawniających motorykę małą  (praca z 
użyciem tablicy multimedialnej, laptopa z funkcją dotykowego ekranu), wykorzystywanie zasobów 
stron internetowych (superkid.pl, printoteka.pl, bystredziecko.pl) – karty  pracy, ćwiczenia on-line na 
platformach internetowych,  

Cele  szczegółowe  
usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców; uczenie się, swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK,  uczenie się, kreatywność 
dostarczania wrażeń dotykowych uczenie się, kreatywność, swobodne wykorzystywanie różnorodnych narzędzi TIK,   
poprawę umiejętności poprawnego chwytu uczenie się, kreatywność, innowacyjność w doborze metod i form pracy, 
doskonalenie pisania uczenie się, kreatywność, swobodne wykorzystywanie różnorodnych narzędzi TIK,   
praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi uczenie się, kreatywność 
wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia uczenie się, kreatywność, kompetencje społeczne 
wzmacnianie koncentracji uczenie się, kreatywność, kompetencje społeczne 
poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej uczenie się, kreatywność, swobodne wykorzystywanie różnorodnych narzędzi TIK -korzystanie z 

ćwiczeń multimedialnych – superkid.pl- tablica interaktywna lub laptop 
wspomaganie utrzymania prawidłowej postawy uczenie się, kreatywność 
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Przewidywane efekty: 

 
1. Rozwijanie świadomości własnego ciała. 

2. Opanowanie prawidłowych wzorców posturalnych i ruchowych, prawidłowej postawy ciała. 

3. Doskonalenie zdolności manipulacyjnych dłoni. 

4. Poprawa stabilizacji centralnej oraz sprawności ruchowej całej kończyny górnej. 

5. Usprawnianie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów rąk. 

6. Rozwinięcie praksji. 

7. Kształtowanie umiejętności prawidłowego chwytu. 

8. Regulowanie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej. 

9. Wzmacnianie koncentracji uwagi na czynnościach manualnych. 

10. Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

11. Rozwijanie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, umiejętności manualnych i samoobsługowych. 

12. Stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk. 

13. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej. 

14. Rozwinięcie  motywacji i aktywności grafomotorycznej. 

15. Efektywne wykonywanie ruchów drobnych, posługiwanie się narzędziami. 

16. Właściwa dynamika ruchu. 

http://www.plock.eu/


 
 

 

 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

17. Poprawa jakości chwytu pisarskiego. 

18. Zwiększenie siły mięśniowej dłoni i palców, ich sprawności, umiejętności dysocjacji w poruszaniu nimi oraz pobudzenie czucia różnicującego. 

Formy, metody i środki dydaktyczne 

Zajęcia  opierają  się na pracy: 

• w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania się, 

• indywidualnie, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności, kreatywność; 

 

Metody pracy wykorzystywane podczas zajęć pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresje oraz pobudzać dziecięcą 

wyobraźnię. 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – poprzez ćwiczenia ruchowe pobudza do poznawania ciała, nawiązywania kontaktu dotykowego i współpracy z 

innymi osobami, 

• Metoda Dobrego Startu – podzieloną na zadania rozwijające sferę ruchową oraz koordynację ruchowo – słuchową i ruchowo – słuchowo – wzrokową, 

umiejętności naśladowania i współdziałania 

• Pedagogika zabawy – wykorzystywanie zabaw ruchowych, ćwiczeń integrujących grupę, wyzwalających własną aktywność dziecka i pobudzających do 

nawiązywania interakcji, 

• Metoda malowania dziesięcioma palcami- umożliwienie analizy elementów diagnostycznych swobodnego rysunku. Ułatwia rzutowanie na zewnątrz napięć 

uczuciowych i popędowych. 
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Narzędzia  

- różnorodne materiały plastyczne (farby, kredki, plastelina, piasek kinetyczny, masy plastyczne, nożyczki, wydzieranki, wyklejanki, stemple,  itd.) do rozwijania 

kreatywności i wyobraźni, umiejętności właściwego trzymania narzędzi pisarskich, malarskich, nożyczek, wyrabiających precyzyjny chwyt, sprawność manualną, 

otwartość na nowe rozwiązania i pomysły 

- dzieci będą pracowały na narzędziach TIK, np. używały tablicy interaktywnej w ramach różnicowania poziomu do możliwości ucznia (www.superkid.pl,  www.printoteka.pl,  

www.bystredziecko.pl) 
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Opracowanie: Monika Wierzbicka 
Klasa II - III – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

 
Wykorzystane pomoce 

dydaktyczne 
 

1. 
 

Stymulowanie prawidłowego 
odbioru bodźców dotykowych 
w obrębie rąk, rozwijanie 
koordynacji  ruchowej rąk, 
stymulacja napięcia 
mięśniowego. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Usprawnianie motoryki 
małej czyli precyzyjnych 
ruchów dłoni i palców 
Dostarczenie wrażeń 
dotykowych 
Rozwijanie sprawności 
ruchowej dłoni 
Rozwijanie umiejętności 
chwytu 
Usprawnianie procesu 
grafomotorycznego 
Usprawnianie koordynacji 
wzrokowo- ruchowej 
Usprawnianie koordynacji 
ruchowej 

1.Diagnoza uczniów pod 
kątem terapii ręki  
2.Ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha, grzbietu. 
3.Ćwiczenia rozruchowe i 
stymulujące czucie 
głębokie. 
4.Ćwiczenia manualne. 
5.Zabawy rozwijające 
koncentrację uwagi. 
6. Zabawy rozwijające 
sprawność motoryczną 
ręki. 
7.Zabawy manualne – 
lepienie, ugniatanie, 

1.Metoda pokazowa 
2.Metoda naśladowania 
3.Metoda wzmocnień 
pozytywnych 
4.Metoda Dennisona 
5.Metoda Weroniki 
Sherborne 
6. Instruktaż 
7. Metoda Terapii ręki 
 

 
 
 

 maty, klocki, woreczki, piłki, 
sznurki, chusta animacyjna, 
sakwa, materiał, wstążki, 
pompony, instrumenty muzyczne, 
skakanki, tunel, masy plastyczne, 
materiał sypki, materiał o 
zróżnicowanej fakturze, materiał 
spożywczy, pasta do zębów,  
farby, kredki, flamastry, szary 
papier, gazety, szablony, 
kolorowanki, puzzle, korale, 
łyżka, miski, kubki, włóczka, 
spinacze, pudełka, stemple papier 
kolorowy i biały, książki, 
przedmioty różnej wielkości, 
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Usprawnianie 
wykonywania codziennych 
czynności, samoobsługi 
Rozwijanie koordynacji 
pomiędzy dłońmi 
Wzmacnianie  mięśni 
grzbietu i brzucha. 
 
 

 
 
 

przelewanie, 
wykorzystanie różnych mas 
plastycznych. 
8.Zabawy manualne – 
malowanie palcami po 
dużej powierzchni (farby), 
kreślenie linii w różnych 
kierunkach, układanie 
puzzli na tablicy 
interaktywnej (ćwiczenie 
chwytu). 
9.Zabawy manualne – 
masy plastyczne 
10. Ćwiczenia 
grafomotoryczne. 
11. Zabawy manualne – 
slime. 
12.Filcowe stwory – szycie 
ręczne. 
13. Frotaż. 
 

sitko, gąbki, piankowe litery i 
cyfry, ringo, kręgle, gry i 
układanki manipulacyjne, gry 
memo, rękawiczki, gry wbijanki i 
przybijanki, kostka do gry, obrazki 
do kolorowania, guziki, książki, 
miseczki, pudełka. 
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Opracowanie: Magdalena Dendys 
Klasa I-II – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniami 

L.p 

 

 

 

Kompetencje kluczowe 

 

Cel zajęć 

 

Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 

Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 

dydaktyczne 

 

1. 

 

Stymulowanie prawidłowego 

odbioru bodźców dotykowych 

w obrębie rak, rozwijanie 

koordynacji  ruchowej rąk, 

stymulacja napięcia 

mięśniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usprawnianie motoryki 

małej czyli precyzyjnych 

ruchów dłoni i palców 

Dostarczenie wrażeń 

dotykowych 

Normalizacja napięcia 

mięśniowego 

Usprawnianie koordynacji 

wzrokowo- ruchowej 

Usprawnianie koordynacji 

ruchowej 

Usprawnianie 

wykonywania 

codziennych czynności, 

samoobsługi 

Rozwijanie sprawności 

ruchowej dłoni 

1.Sprawdzenie poziomu 

funkcjonowania dziecka w 

zakresie terapii ręki  

2.Ćwiczenia rozruchowe i 

stymulujące czucie 

głębokie 

3.Ćwiczenia rąk , 

czynności doskonalące 

używania kończyn 

górnych 

4.Ćwiczenia manualne 

5.Ćwiczenia kształtujące 

chwyt dowolny 

6.Ćwiczenia 

manipulacyjne 

1.Metoda pokazowa 

2.Metoda naśladowania 

3.Metoda wzmocnień 

pozytywnych 

4.Metoda Dennisona 

5.Metoda Weroniki 

Sherborne 

 

 

 

 

Materace, maty, klocki i kształtki 

rehabilitacyjne, koc, woreczki, 

sznurki, piłki, sakwa, chusta 

animacyjna, Twister-gra, materiał, 

wstążki, instrumenty muzyczne, 

pompony, skakanki, tunel, masy 

plastyczne, materiał sypki, materiał 

o zróżnicowanej fakturze, materiał 

spożywczy, pasta do zębów,  farby, 

kredki, flamastry, szary papier, 

gazety, szablony, kolorowanki, 

puzzle, korale, łyżka, miski, kubki, 

włóczka, spinacze, pudełka, 

stemple papier kolorowy i biały, 

książki, przedmioty różnej 

wielkości, sitko, gąbki, piankowe 

litery i cyfry, ringo, kręgle, gry i 
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Rozwijanie umiejętności 

chwytu 

Rozwijanie koordynacji 

pomiędzy dłońmi 

 

 

 

 

układanki manipulacyjne, gry 

memo, rękawiczki, gry wbijanki i 

przybijanki, kostka do gry, obrazki 

do kolorowania, guziki, książki, 

miseczki, pudełka. 
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Opracowanie: Anna Majczak - Włosiak 
Klasa I-II – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne, TIK, itp… 

1 Podnoszenie kompetencji 

uczenia się 

Stymulowanie 

prawidłowego odbioru 

bodźców dotykowych, 

koordynacji ruchowej. 

Wzmacnianie mięśni 

brzucha i grzbietu. 

 

Wzmacnianie mięśni 

brzucha, grzbietu, 

huśtanie się, 

balansowanie na piłce, 

wałku, turlanie się, 

pływanie na sucho, 

turlanie piłki po ścianie. 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 
 

Drabinki , maty, sakwa, piłki, 

deska rotacyjna, podwieszki. 

2 Podnoszenie kompetencji 

uczenia się. 

Stymulowanie 

prawidłowego odbioru 

bodźców czuciowych. 

Rozwijanie 

umiejętności chwytu. 

Ćwiczenia rozruchowe i 

stymulujące czucie 

głębokie: tor przeszkód, 

ćwiczenia w parach, 

naśladowanie zwierząt, 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 

Drabinki , maty, sakwa, piłki, 

woreczki. 
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wymachy ramion z 

przyborami, ćwiczenia 

porządkowe, twister, 

mierzenie za pomocą 

sznurka najdłuższych 

przedmiotów 

Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

3 Podnoszenie kompetencji 

uczenia się 

Rozwijanie sprawności 

ruchowej dłoni. 

 

Ćwiczenia manualne – 

malowanie pędzlami o 

różnej grubości i fakturze 

na płaszczyźnie, 

rysowanie na tablicy  

multimedialnej, 

nawijanie włóczki, 

sznurka,   rzuty do celu, 

ćwiczenia porządkowe, 

ćwiczenia 

samoobsługowe, 

przesypywanie różnych 

materiałów, układanie 

piramid z klocków, 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

Kartka A0, flamastry, pędzle. 

Szary papier, tablica 

multimedialna, farby. 
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wyławianie przedmiotów 

z wody itp. 
4 Podnoszenie kompetencji 

uczenia się 

Rozwijanie sprawności 

ruchowej dłoni. 

Ćwiczenia 

manipulacyjne: 

nawlekanie koralików,  

trworzenie kompozycji. 

Pisanie w materiałach 

sypkich I twardych, 

kolorowanie obrazków, 

malowanie farbami,  

wydzieranie z papieru, 

wycinanie nożyczkami, 

stemplowanie, gry 

stolikowe, tworzenie mas 

plastycznych, lepienie z 

plasteliny, z masy solnej, 

piasku kinetycznego,  

obrysowywanie,  

wyszywanki, ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 

Koraliki, butelki, mąka, so l, 
kasza, groch, fasola, słoiki, 
sznurki, plastelina, bibuła, 
kolorowy papier,  obrazki 

konturowe, noz yczki, stemple, 
farby, szablony, wyszywanki, 

karty pracy, gry stolikowe. 
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Opracowanie: Anna Majczak - Włosiak 
Klasa I-II – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniami 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, 
TIK, itp… 

 
1. 
 

 
Podnoszenie kompetencji 

uczenia się 
 

Obserwacja 
funkcjonowania 
motorycznego i 
poznawczego. 

 
Diagnoza ucznio w pod 
kątem terapii ręki. 

Pokaz 
nas ladowanie 

 
Mata, tunel, sakwa, 
materiały 
papiernicze. 

2. Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Stymulowanie 
prawidłowego odbioru 
bodz co w dotykowych, 

koordynacji ruchowej. 
Wzmacnianie mięs ni 
brzucha i grzbietu. 
 

 
Wzmacnianie mięs ni 
brzucha, grzbietu. 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

Drabinki , maty, 

sakwa, piłki 
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3. Podnoszenie kompetencji 

uczenia się 
Stymulowanie 
prawidłowego odbioru 
bodz co w czuciowych. 
Rozwijanie umiejętnos ci 
chwytu. 

C wiczenia rozruchowe i 
stymulujące czucie 
głębokie, malowanie 
rękoma na duz ych 
powierzchniach,  praca z 

tablicą multimedialną. 
C wiczenia manualne – 
malowanie pędzlami 
ro z nej wielkos ci. 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

Drabinki , maty, 
sakwa, piłki, farby, 
szary papier. Tablica 
multimedialna, 
pędzle, gąbki, 

szczotki. 

 
4 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Rozwijanie sprawnos ci 
ruchowej dłoni. 

 

C wiczenia manualne – 
utrwalanie czynnosci 
samoobsługowych ( mycie, 
czesanie, rozbieranie się I 
ubieranie). 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

Przybory toaletowe, 

ubrania, lalki. 

 
5 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Rozwijanie sprawnos ci 

ruchowej dłoni. 

C wiczenia manipulacyjne: 
układanie piramid z 

Pokaz 
nas ladowanie 

Koraliki, sznurki, 

patyczki, 

http://www.plock.eu/


 
 

 

 

  
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 
 

 

Projekt pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 

 

  ro z nych przedmioto w. 
C wiczenia manipulacyjne: 
nawlekanie koraliko w. 
Rysowanie patyczkami w 
materiałach sypkich, 
przesypywanie kaszy, 
mąki, soli. 
 

Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

materiały sypkie, 

słoiki, butelki. 

 

 

6 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Stymulowanie 
prawidłowego odbioru 

bodz co w dotykowych, 
koordynacji ruchowej. 
Wzmacnianie mięs ni 
brzucha i grzbietu. 
 

Wzmacnianie mięs ni 
brzucha, grzbietu. Turlanie 
się, przepychanie, 
rysowanie nogami na 
s cianie, zabawy na piłkach. 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 
 

Drabinki , maty, 

sakwa, piłki 

7 Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

Stymulowanie 
prawidłowego odbioru 
bodz co w czuciowych. 

C wiczenia rozruchowe i 
stymulujące czucie 
głębokie, malowanie 
rękoma na duz ych 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 

Drabinki , maty, 
sakwa, piłki, farby, 
szary papier. Tablica 
multimedialna, 
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Rozwijanie umiejętnos ci 
chwytu. 

powierzchniach,  praca z 
tablicą multimedialną. 
C wiczenia manualne –

zabawy z piłką. rzuty do 
celu, c wicznia porządkowe 
i samoobsługowe, 

wyławianie przedmioto w 
z wody, mycie 
przedmioto w,przebijanki. 

Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

pędzle, gąbki, 

szczotki. 

8 
 

Podnoszenie kompetencji 
uczenia się 

 Usprawnianie motoryki 

małej czyli precyzyjnych 

ruchów dłoni i palców 

Dostarczenie wrażeń 

dotykowych 

Rozwijanie sprawności 

ruchowej dłoni 

Rozwijanie umiejętności 

chwytu 

Rozwijanie koordynacji 

pomiędzy dłońmi 

C wiczenia manipulacyjne: 
układanie piramid z 
klocko w i ro z nych 
przedmioto w, układanie 
puzzli, gry stolikowe, 
wydzieranki, 
stemplowanie, nawlekanie 
koraliko w. Rysowanie 
patyczkami w materiałach 
sypkich, tworzenie mas 
plastycznych, 
 

Pokaz 
nas ladowanie 
Metoda wzmocnien  
pozytywnych 
Metoda Dennisona 
Metoda Weroniki 
Sherborne 
 

Koraliki, sznurki, 
patyczki, klocki, 
puzzle, bibuła, gry 
stolikowe, materiały 
sypkie, słoiki, 

butelki. 
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Rozwijanie i usprawnianie 

koordynacji wzrokowo-

ruchowej 

Usprawnianie  

samoobsługi 
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