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Terapia SI 

 

Ramowy rogram zajęć z zakresu SI dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim lub umiarkowanym  lub/i ze sprzężeniami,                                                                                                            

uczęszczających 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” 

 

Ramowy Program Zajęć Terapeutycznych SI: 

• Normalizacja pracy systemów przedsionkowego i proprioceptywnego, w tym poprawa reakcji posturalnych, regulacja kontroli postawy ( 

aktywności z wykorzystaniem: huśtawki, hamaka, topka, deskorolki, deski rotacyjnej, piłki Bobath itp.); 

• Normalizacja pracy systemu dotykowego ( zwiększenie tolerancji na bodźce dotykowe), w tym stymulacja oralna i węchowa; 

• Normalizacja pracy systemu słuchowego ( także z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej i klasycznej); 

• Poprawa pracy systemu wzrokowego ( m.in. z wykorzystaniem ciemni i ultrafioletu). 

Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Jest to szeroka gama aktywności, ćwiczeń i zabaw 

proponowanych dziecku, która ma wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas 

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 

 

terapii SI stosuje się takie aktywności, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla dziecka, są także stymulujące dla mózgu. Aktywności zawsze kończą się sukcesem 

dziecka, co wzmacnia skuteczność terapii poprzez zaangażowanie podopiecznego.  

Głównym celem usprawniania ruchowego, jakie zakładamy podczas realizacji programu, będzie przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej 

ucznia połączonego z stymulacją sensoryczną dostosowaną do potrzeby dziecka, poprzez terapię SI . 

 

 

Cele i zadania programu 

Cele  

 

Kształtowane kompetencje 

Cele ogólne  

 
Poprawa funkcjonowania ucznia w środowisku w sferze motorycznej, 
emocjonalnej i społecznej; terapia w formie naukowej zabawy 

 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości,   z właściwą motywacją i 

zaangażowaniem. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy,), kompetencje społeczne (umiejętność respektowania i 

wdrażania zasad pracy na zajęciach – respektowanie zasad bezpieczeństwa), 

kreatywność, aktywność, z zastosowaniem innowacyjnych metod i form  

pracy  (malowanie palcami, stemplowanie, wyklejanie, gry zręcznościowe, 

precyzyjne układanie klocków), swobodne wykorzystywanie narzędzi TIK 
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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 edukacyjnych platformach internetowych,  

Cele  szczegółowe  

1. 1. Poprawa ogólnej sprawności motorycznej  

2. 2. Wzmocnienie siły mięśniowej.  

3. 3. Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i 

uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru 

ciała.  

4. 4. Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz 

wzrokowo- ruchowo- czuciowej.  

5. 5. Odczuwanie własnego ciała.  

6. 6. Wiary we własne siły, motywacji, samoakceptacji i wiary we własne 

możliwości. 

Umiejętność uczenia się – wg własnych możliwości,   z właściwą motywacją                       

i zaangażowaniem. 

Umiejętność sprawnego komunikowania (potrzeb, osiągnięć, prezentowania 

efektów pracy,), kompetencje społeczne (umiejętność respektowania                              

i wdrażania zasad pracy na zajęciach – respektowanie zasad bezpieczeństwa), 

kreatywność, aktywność, z 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 edukacyjnych platformach internetowych, 
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Formy, metody i środki dydaktyczne 

Zajęcia  opierają  się na pracy: 

• indywidualnej,  

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

wyobraźnię. 

• reproduktywne (odtwórcze),  

• naśladowcza ścisła,  

•  zadaniowa ścisła,  

• programowanego uczenia się,  

• praktyczne (usamodzielniające),  

• zabawowo-naśladowcza,  

• zabawowa klasyczna,  

• bezpośredniej celowości ruchu, ◦  

• kreatywne (twórcze) ,  

• problemowa, ◦ 

• ruchowej ekspresji twórczej. 
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Narzędzia  

• Równoważnia 

• Huśtawka,  

• Trampolina 

• Piłki - różne rozmiary, kształty i faktury, 

• Plansze sensoryczne,  

• Woreczki gimnastyczne, gniotki,  

• Pufy sako,  

• Itd. 

 

Przewidywane efekty 

 Po realizacji zadań wynikających z programu uczeń powinien:  

- przyjąć prawidłową postawę w wyznaczonej pozycji,  

- wykazywać lepszą percepcję wzrokową i słuchową  

- wykazywać się zwiększonym poziomem sprawności manualnej  

- poprawi swoją równowagę,  

- poprawi koncentrację uwagi,  

- poprawi spostrzegawczość, myślenie, refleks i szybkość reakcji,  

- poprawi integrację wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno-ruchową 
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 - poprawi funkcje psychomotoryczne  

- zwiększy się sprawność i wydolność fizyczna dziecka,  

- zostaną wdrożone różne formy aktywności fizycznej dziecka. 

 

Literatura  

1.  B. Osadowska – Szlachcic „Terapia Integracji Sensorycznej” zeszyt 1 i 2, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2011.  

2. M. Kuleczka-Raszewska i D. Markowska, „ Uczę się poprzez ruch”. Wyd. Harmonia ,Gdańsk 2012.  

3. C.S. Krasnowitz, „ Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw”, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2012.  

4. Violet F. Maas, ,,Uczenie się przez zmysły: wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów”, WSiP, Warszawa 1998. 

 
 

 

 

 

 

 

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 
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Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 
 

 
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Poznanie 

poziomu 
funkcjonowania w 
zakresie integracji 

procesów 
sensorycznych 

 
Rozpoznanie 

stanu/ poziomu 
funkcjonowania w 
zakresie procesów 

integracji sensorycznej. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa  

 
Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu SI, 

elementy ćwiczeń  z zakresu 
gimnastyki korekcyjnej. 

2.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 

 
Poprawa 

sprawności ruchowej i 

 
Rozpoznawanie i 

nazywanie 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  

 
Instrukcje, tory 

przeszkód, huśtawka 

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 

 

poprawa nabywania 
umiejętności szkolnych/ 

społecznych 

orientacji w schemacie 
ciała, 

poszczególnych części 
ciała, masaż kończy 

długich. 

Metoda 
wzmocnień 

pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

terapeutyczna, pachołki, 
wyspy sensoryczne, 

deskorolka 

3.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie małej 
motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, piłki 

sensorynki 
  

4.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Normalizacja 

pracy układu 
przedsionkowego i 
proprioceptywnego 

 
Stymulacja 

proprioceptywna i 
przedsionkowa 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Huśtawka 

terapeutyczna, koc, piłka 
rehabilitacyjna, trampolina, 

materac 
 

5.      
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Integracja 
procesów sensorycznych- 

poprawa nabywania 
umiejętności szkolnych/ 

społecznych 

Integracja 
percepcyjno 
motoryczna 

Ćwiczenia 
równoważne, 

antygrawitacyjne i 
posturalne. 

Metoda 
integracji sensorycznej  

Metoda 
wzmocnień 

pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

Zasoby bazy  szkoły 
z zakresu IS, deska 

równoważna, wyspy 
sensoryczne 

6.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Poprawa 

świadomości ciała i 
orientacji w przestrzeni 

 
Usprawnianie 

planowania 
motorycznego. 

 
. Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

Szczotki masujące, 
układanki, woreczki, piłeczki 

7.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie małej 
motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, piłki 

sensorynki 
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8.  

Integracja 
procesów sensorycznych- 

poprawa nabywania 
umiejętności szkolnych/ 

społecznych 

 
Poprawa 

świadomości ciała i 
orientacji w przestrzeni 

 
Usprawnianie 

planowania 
motorycznego. 

 
. Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

Szczotki masujące, 
układanki, woreczki, piłeczki 

9.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Normalizacja 

pracy układu 
przedsionkowego i 
proprioceptywnego 

 
Stymulacja 

proprioceptywna i 
przedsionkowa 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Huśtawka 

terapeutyczna, koc, piłka 
rehabilitacyjna, trampolina, 

materac 
 

10.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Integracja 

percepcyjno 
motoryczna 

 
Ćwiczenia 

równoważne, 
antygrawitacyjne i 

posturalne. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

 
Zasoby bazy  szkoły 

z zakresu IS, deska 
równoważna, wyspy 

sensoryczne 
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Metoda 
naśladownictwa 

 

11.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Poprawa 

sprawności ruchowej i 
orientacji w schemacie 

ciała, 

 
Rozpoznawanie i 

nazywanie 
poszczególnych części 

ciała, masaż kończy 
długich. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 
 
 

 
Instrukcje, tory 

przeszkód, huśtawka 
terapeutyczna, pachołki, 

wyspy sensoryczne, 
deskorolka 

12.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie małej 
motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, piłki 

sensorynki 
  

13.      
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Integracja 
procesów sensorycznych- 

poprawa nabywania 
umiejętności szkolnych/ 

społecznych 

Poprawa 
świadomości ciała i 

orientacji w przestrzeni 

Usprawnianie 
planowania 

motorycznego. 

. Metoda 
integracji sensorycznej  

Metoda 
wzmocnień 

pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

Zasoby bazy 
dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

Szczotki masujące, 
układanki, woreczki, piłeczki 

14.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Normalizacja 

pracy układu 
przedsionkowego i 
proprioceptywnego 

 
Stymulacja 

proprioceptywna i 
przedsionkowa 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Huśtawka 

terapeutyczna, koc, piłka 
rehabilitacyjna, trampolina, 

materac 
 

15.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Integracja 

percepcyjno 
motoryczna 

 
Ćwiczenia 

równoważne, 
antygrawitacyjne i 

posturalne. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 
Zasoby bazy  szkoły 

z zakresu IS, deska 
równoważna, wyspy 

sensoryczne 
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16.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Poprawa 

sprawności ruchowej i 
orientacji w schemacie 

ciała, 

 
Rozpoznawanie i 

nazywanie 
poszczególnych części 

ciała, masaż kończy 
długich. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Instrukcje, tory 

przeszkód, huśtawka 
terapeutyczna, pachołki, 

wyspy sensoryczne, 
deskorolka 

17.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie małej 
motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, piłki 

sensorynki 
  

18.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Poprawa 

sprawności ruchowej i 
orientacji w schemacie 

ciała, 

 
Rozpoznawanie i 

nazywanie 
poszczególnych części 

ciała, masaż kończy 
długich. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

 
Instrukcje, tory 

przeszkód, huśtawka 
terapeutyczna, pachołki, 

wyspy sensoryczne, 
deskorolka 
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Metoda 
naśladownictwa 

 

19.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie małej 
motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, piłki 

sensorynki 
  

20.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

 
Normalizacja 

pracy układu 
przedsionkowego i 
proprioceptywnego 

 
Stymulacja 

proprioceptywna i 
przedsionkowa 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

 
Huśtawka 

terapeutyczna, koc, piłka 
rehabilitacyjna, trampolina, 

materac 
 

21.  
Integracja 

procesów sensorycznych- 
poprawa nabywania 

 
Integracja 

percepcyjno 
motoryczna 

 
Ćwiczenia 

równoważne, 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  

 
Zasoby bazy  szkoły 

z zakresu IS, deska 
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umiejętności szkolnych/ 
społecznych 

antygrawitacyjne i 
posturalne. 

Metoda 
wzmocnień 

pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

równoważna, wyspy 
sensoryczne 
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Opracowanie: mgr Justyna Krawiel 
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem w postaci autyzmu 
 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

11. 

 
Poprawa sposobu 

przetwarzania  i 
organizowania przez mózg 

docierających do niego 
wrażeń, rozwijanie 

kompetencji społecznych 

Normalizacja 
pracy układu 

przedsionkowego i 
proprioceptywnego 

Stymulacja 
proprioceptywna, 

kształtowanie odruch 
obronnego 

Metoda 
integracji 

sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Platforma 
podwieszana, koc, duża 

piłka terapeutyczna 
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Metoda 
naśladownictwa 

 
22 Znoszenie 

podwrażliwości 
proprioceptywnej 

rozwijanie kompetencji 
społecznych i 
kreatywności. 

Normalizacja 
pracy układu 

przedsionkowego, 
dostarczanie 

różnorodnych wrażeń 
dotykowych 

Stymulacja 
proprioceptywna, 

usprawnianie układu 
dotykowego 

Metoda 
integracji 

sensorycznej,  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

koc, duża piłka, 
materac, materiały o różnej 

fakturze, ciastolina 

33. Dostarczanie 
wrażeń przedsionkowych i 

proprioceptywnych 
rozwijanie kompetencji 

społecznych, kreatywności 
i uczenia się. 

Usprawnianie 
koordynacji, rozwijanie 

świadomości ciała 

Stymulacja 
proprioceptywna, 

ćwiczenia równoważne 

Metoda 
integracji 

sensorycznej,  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, deska 

równoważna, lina, duże 
krążki fakturowe 

44. Znoszenie 
podwrażliwości 

proprioceptywnej 
rozwijanie kompetencji 

społecznych i 
kreatywności. 

Normalizacja 
pracy układu 

przedsionkowego i 
proprioceptywnego 

Rozwijanie 
ogólnej koordynacji 

ruchowej, stymulacja 
czucia głębokiego 

Metoda 
integracji 

sensorycznej,  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 

piłka, materac, trampolina 
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Metoda 
naśladownictwa 

55. Znoszenie 
podwrażliwości 

proprioceptywnej 
rozwijanie kompetencji 

społecznych i 
kreatywności. 

Normalizacja 
pracy układu 

przedsionkowego i 
proprioceptywnego, 
dostarczanie wrażeń 

dotykowych 

Stymulacja 
przedsionkowa i 

dotykowa 

Metoda 
integracji 

sensorycznej,  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 
piłka, drewniane klocki, 

domino dotykowe 

66. Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 

kształtowanie kompetencji 
społecznych i kreatywności 

Poprawa 
sprawności ruchowej i 
orientacji w schemacie 

ciała, znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej  

Stymulacja 
przedsionkowa, 

ćwiczenia kształtujące 
obraz i schemat ciała 

Metoda 
integracji 

sensorycznej,  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, lustro, 
kostka do gry, ścieżka 

sensoryczna zbudowana z 
wysp, jeżyków, foli 

bąbelkowej, sznurka. 
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77. Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 

dostarczanie różnorodnych 
wrażeń dotykowych, 

wzbudzanie kreatywności. 

Normalizacja 
pracy układu 

przedsionkowego i 
dotykowego 

Stymulacja 
układu 

przedsionkowego i 
dotykowego 

Metoda 
integracji 

sensorycznej,  
Metoda 

wzmocnień 
pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, domino 
fakturowe, materiały o 

różnej fakturze. 

 

88.  
Integracja 

procesów 
sensorycznych- poprawa 
nabywania umiejętności 
szkolnych/ społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie 
małej motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, 

piłki sensorynki 
  

99.  
Integracja 

procesów 
sensorycznych- poprawa 
nabywania umiejętności 
szkolnych/ społecznych 

 
Poprawa 

świadomości ciała i 
orientacji w przestrzeni 

 
Usprawnianie 

planowania 
motorycznego. 

     Metoda 
integracji     sensorycznej  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

Zasoby bazy 
dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 
Szczotki masujące, 
układanki, woreczki, 
piłeczki 

110.      
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Integracja 
procesów 

sensorycznych- poprawa 
nabywania umiejętności 
szkolnych/ społecznych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 

proprioceptywnego 

Stymulacja 
proprioceptywna i 

przedsionkowa 

Metoda 
integracji sensorycznej  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, 

piłka rehabilitacyjna, 
trampolina, materac 

 

111.  
Integracja 

procesów 
sensorycznych- poprawa 
nabywania umiejętności 
szkolnych/ społecznych 

 
Integracja 

percepcyjno motoryczna 

 
Ćwiczenia 

równoważne, 
antygrawitacyjne i 

posturalne. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej 
Metoda 

wzmocnień pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 
 
 

 
Zasoby bazy  

szkoły z zakresu IS, 
deska równoważna, 
wyspy sensoryczne 

112.  
Integracja 

procesów 
sensorycznych- poprawa 
nabywania umiejętności 
szkolnych/ społecznych 

 
Poprawa sprawności 

ruchowej i orientacji w 
schemacie ciała, 

 
Rozpoznawanie i 

nazywanie 
poszczególnych części 

ciała, masaż kończy 
długich. 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

 
Instrukcje, tory 

przeszkód, huśtawka 
terapeutyczna, pachołki, 

wyspy sensoryczne, 
deskorolka 
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113.  
Integracja 

procesów 
sensorycznych- poprawa 
nabywania umiejętności 
szkolnych/ społecznych 

 
Usprawnianie 

chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

 
Ćwiczenia 

regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 

dłoni, usprawnianie 
małej motoryki 

 
Metoda 

integracji sensorycznej  
Metoda 

wzmocnień pozytywnych 
Metoda 

naśladownictwa 
 

 
 Zasoby bazy 

dydaktycznej szkoły, 
pomoce  z zakresu IS, 

koraliki, drobne żetony, 
skarbonka, ciastolina, 

piłki sensorynki 
  

114. 

 
Poprawa 

sposobu przetwarzania  i 
organizowania przez 

mózg docierających do 
niego doznań 

przedsionkowych i 
dotykowych, poprawa 
procesów związanych z 

uczeniem się 

 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 

dotykowego 

Stymulacja 
układu przedsionkowego 

i dotykowego 

Metoda integracji 
sensorycznej  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

 

Platforma 
podwieszana, domino 

dotykowe, różne 
faktury,  ciastolina, piłki 

sensorynki 

 

115. Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 

kształtowanie 
kompetencji 
społecznych i 
kreatywności 

Poprawa sprawności 
ruchowej i orientacji w 

schemacie ciała, znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej 

Stymulacja 
przedsionkowa, 

ćwiczenia kształtujące 
obraz i schemat ciała 

Metoda integracji 
sensorycznej,  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, lustro, 
kostka do gry, ścieżka 

sensoryczna zbudowana 
z wysp, jeżyków, foli 
bąbelkowej, sznurka. 
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116. Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 

kształtowanie 
kompetencji 
społecznych i 
kreatywności 

Poprawa sprawności 
ruchowej i orientacji w 

schemacie ciała, znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej  

Stymulacja 
przedsionkowa, 

ćwiczenia  z zakresu 
planowania 

motorycznego 

Metoda integracji 
sensorycznej,  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 

przeszkód zbudowany z 
dostępnych pomocy 

117. Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 

wzmacnianie mięśni 
posturalnych, 
kształtowanie 
kompetencji 
społacznych 

Poprawa sprawności 
ruchowej i reakcji 

równoważnych, znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej 

Stymulacja 
przedsionkowa, 

ćwiczenia równoważne 

Metoda integracji 
sensorycznej,  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, deska 

równoważna, platforma 
podwieszana, spinacze, 

worki, piłki 

118. Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 

poprawa koordynacji, 
wyzwalanie 

kreatywności i 
innowacyjności 

Poprawa sprawności 
ruchowej i planowania 

motorycznego 

Rozwijanie 
ogólnej koordynacji 

ruchowej, stymulacja 
przedsionkowa 

Metoda integracji 
sensorycznej,  

Metoda 
wzmocnień pozytywnych 

Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, pachołki, 

wyspy sensoryczne, 
deskorolka 
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Opracowanie: Olga Strzałkowska 

Klasa: II  Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem w postaci autyzmu 

LL.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 
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1.  Dostarczanie wrażeń 
prioprioceptywnych, 
rozwijanie kompetencji 
społecznych i kreatywności 

Normalizacja pracy układu 
prioprioceptywnego, 
usprawnianie chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

Stymulacja 
prioprioceptywna, 
usprawnianie motoryki 
małej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Koraliki, żetony, 
nawlekanki, piłki sensorynki, 
masy plastyczne (ciastolina, 
piankolina) 

2.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Stymulacja 
prioprioceptywna i 
przedsionkowa 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 
piłka, materac, trampolina 

3.  Poprawa sposobu 
przetwarzania i 
organizowania przez mózg 
docierających do niego 
doznań przedsionkowych i 
dotykowych 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego i dotykowego 

Normalizacja 
czucia głębokiego, 
ćwiczenia kształtujące 
obraz i schemat ciała 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Platforma 
podwieszana, domino 
dotykowe, pianka do 
golenia, różne faktury 

4.  Dostarczanie wrażeń 
prioprioceptywnych, 
rozwijanie kompetencji 
społecznych i kreatywności 

Usprawnianie koordynacji, 
rozwijanie świadomości ciała, 
wzmacnianie mięśni posturalnych 

Stymulacja 
prioprioceptywna, 
ćwiczenia równoważne 

 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, deska 
równoważna, podwieszana 
platforma, woreczki i piłki 
różnej wielkości 

5.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 
usprawnianie małej motoryki, 
kształtowanie kompetencji 
społecznych 

Usprawnianie chwytu i 
ruchów precyzyjnych dłoni 

Ćwiczenia 
regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie 
dłoni, usprawnianie 
motoryki małej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Koraliki, drobne 
żetony, skarbonka, 
ciastolina, piłki sensorynki 
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6.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego, rozwijanie 
ogólnej koordynacji 

Rozwijanie 
ogólnej sprawności 
ruchowej i planowania 
motorycznego 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 
przeszkód, deskorolka, 
piłeczki 

7.  Poprawa sposobu 
przetwarzania  i 

organizowania przez mózg 
docierających do niego 

doznań przedsionkowych, 
poprawa procesów 

związanych z uczeniem się 
 

Normalizacja pracy układu 
słuchu, rozwijanie pamięci 
słuchowej, 

Rozwijanie 
umiejętności 
różnicowania dźwięków, 
ustalania ich kolejności i 
zapamiętywania, 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Materiały 
dźwiękowe, piosenki z 
zabawami rozwijającymi 
integrację sensoryczną 

8.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Stymulacja 
prioprioceptywna i 
przedsionkowa 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 
piłka, materac, trampolina 

9.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 
usprawnianie układu 
dotykowego 

Normalizacja pracy 
układu dotykowego, 

Stymulacja układu 
dotykowego, regulacja 
napięcia w obrębie dłoni i 
palców 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Materac, 
trampolina, spinacze, 
faktury, masa plastyczna 
(plastelina) papier, 

10.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 

Wzmacnianie 
napięcia posturalnego 

Stymulacja układu 
przedsionkowego, kontrola 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 

Huśtawka 
terapeutyczna, piłka typu 
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kompetencji społecznych i 
kreatywności 

poprzez zmianę i 
wytrzymanie pozycji w trakcie 
aktywności pobudzających 
układ przedsionkowy 

oraz czucie ciała, jego ruchów i 
pozycji w jakiej się znajduje 

pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

„kangur”, materac, 
zjeżdżalnia, tor przeszkód 

11.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, 
poprawa procesów 
związanych z nabywaniem 
umiejętności szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
zmysłu wzroku 

Usprawnianie i 
normalizowanie spostrzegania, 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Koraliki do 
nawlekania, klocki 
drewniane, puzzle 
wieloelementowe, sortery,  

12.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, 
poprawa procesów 
związanych z nabywaniem 
umiejętności szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
zmysłu wzroku 

Stymulacja widzenia 
obuocznego, koordynacja 
półkul mózgowych 

 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Lustro, woreczki z 
wypełnieniem, mobilne 
zabawki, latarka laserowa 

13.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
rozwijanie ogólnej 
koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i 
planowania motorycznego  

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Lustro, materac, 
huśtawka, trampolina,  

14.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, 
poprawa procesów 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
kształtowanie somatognozji i 
lateralizacji 

Doskonalenie orientacji 
w schemacie ciała i przestrzeni, 
ćwiczenia doskonalące 
lateralizację. 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Lustro, płyta CD J. 
Naja, Program Aktywności 
M. Ch. Knill, woreczki z 
wypełnieniem, kosz.  
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związanych z nabywaniem 
umiejętności szkolnych 

 

15.  Dostarczanie wrażeń 
prioprioceptywnych, 
doskonalenie orientacji w 
schemacie ciała, rozwijanie 
kompetencji społecznych 

Usprawnianie 
koordynacji, rozwijanie 
świadomości ciała, wzmacnianie 
mięśni posturalnych 

Stymulacja 
prioprioceptywna, ćwiczenia 
równoważne 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, woreczki 
i piłki różnej wielkości, 
deska równoważna, 
podwieszana platforma 

16.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Stymulacja 
prioprioceptywna i przedsionkowa 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, 
duża piłka, materac, 
trampolina 

17.  Poprawa sposobu 
przetwarzania i organizowania 
przez mózg docierających do 
niego doznań 
przedsionkowych i 
dotykowych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
dotykowego 

Stymulacja układu 
przedsionkowego i dotykowego 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Platforma 
podwieszana, domino 
dotykowe, pianka do 
golenia, różne faktury 

18.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, usprawnianie 
małej motoryki, kształtowanie 
kompetencji społecznych 

Usprawnianie chwytu i 
ruchów precyzyjnych dłoni 

Ćwiczenia regulacji napięcia 
mięśniowego w obrębie dłoni, 
usprawnianie motoryki małej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Koraliki, drobne 
żetony, skarbonka, 
ciastolina, piłki 
sensorynki 
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19.  Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
rozwijanie ogólnej koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i planowania 
motorycznego 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 
przeszkód, deskorolka, 
piłeczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Olga Strzałkowska 

Klasa: III  Uczennica  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem 
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L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

1 Dostarczanie wrażeń 
prioprioceptywnych, 
doskonalenie orientacji w 
schemacie ciała, rozwijanie 
kompetencji społecznych 

Usprawnianie 
koordynacji, rozwijanie 
świadomości ciała, 
wzmacnianie mięśni 
posturalnych 

Stymulacja 
prioprioceptywna, ćwiczenia 
równoważne 

Metoda 
Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, woreczki i 
piłki różnej wielkości, deska 
równoważna, podwieszana 
platforma 

2 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Stymulacja 
prioprioceptywna i 
przedsionkowa 

Metoda 
Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 
piłka, materac, trampolina 

3 Poprawa sposobu 
przetwarzania i organizowania 
przez mózg docierających do 
niego doznań przedsionkowych 
i dotykowych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
dotykowego 

Stymulacja układu 
przedsionkowego i dotykowego 

Metoda 
Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Platforma 
podwieszana, domino 
dotykowe, pianka do golenia, 
różne faktury 
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4 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, usprawnianie 
małej motoryki, kształtowanie 
kompetencji społecznych 

Usprawnianie 
chwytu i ruchów 
precyzyjnych dłoni 

Ćwiczenia regulacji 
napięcia mięśniowego w 
obrębie dłoni, usprawnianie 
motoryki małej 

Metoda 
Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Koraliki, drobne 
żetony, skarbonka, ciastolina, 
piłki sensorynki 

5 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
rozwijanie ogólnej 
koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i 
planowania motorycznego 

Metoda 
Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 
przeszkód, deskorolka, 
piłeczki 

6 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Wzmacnianie 
napięcia posturalnego 
poprzez zmianę i 
wytrzymanie pozycji w trakcie 
aktywności pobudzających 
układ przedsionkowy 

Stymulacja układu 
przedsionkowego, kontrola 
oraz czucie ciała, jego ruchów i 
pozycji w jakiej się znajduje 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, piłka typu 
„kangur”, materac, 
zjeżdżalnia, tor przeszkód 

7 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, usprawnianie 
układu dotykowego 

Normalizacja pracy 
układu dotykowego,  

Stymulacja układu 
dotykowego, regulacja napięcia 
w obrębie dłoni i palców 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Materac, 
trampolina, spinacze, 
faktury, masa plastyczna 
(plastelina) papier,  
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8 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, poprawa 
koordynacji, wyzwalanie 
kreatywności i innowacyjności 

Poprawa sprawności 
ruchowej i planowania 
motorycznego 

Rozwijanie ogólnej 
koordynacji ruchowej, 
stymulacja przedsionkowa 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, pachołki, 
wyspy sensoryczne, 
deskorolka 

9 Poprawa sposobu 
przetwarzania  i organizowania 

przez mózg docierających do 
niego doznań 

przedsionkowych, poprawa 
procesów związanych z 

uczeniem się 
 

Normalizacja pracy 
układu słuchu, rozwijanie 
pamięci słuchowej,  

Rozwijanie 
umiejętności różnicowania 
dźwięków, ustalania ich 
kolejności i zapamiętywania,  

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Materiały 
dźwiękowe, piosenki z 
zabawami rozwijającymi 
integrację sensoryczną 

10 Poprawa sposobu 
przetwarzania i organizowania 
przez mózg docierających do 
niego doznań przedsionkowych, 
poprawa procesów związanych 
z uczeniem się 

Normalizacja pracy 
układu słuchu, rozwijanie 
pamięci słuchowej,  

Rozwijanie 
umiejętności różnicowania 
dźwięków, ustalania ich 
kolejności i zapamiętywania, 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Materiały 
dźwiękowe, piosenki z 
zabawami rozwijającymi 
integrację sensoryczną 

11 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych i 
prioprioceptywnych, poprawa 
procesów związanych z 
uczeniem się 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Minimalizowanie 
nadwrażliwości 
przedsionkowej, rozwijanie 
ogólnej sprawności ruchowej 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Materac, walec, 
huśtawka, deskorolka, 
trampolina, drabinki 
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12 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, poprawa 
procesów związanych z 
uczeniem się 

Normalizacja pracy 
układu słuchu,  

Minimalizowanie 
zaburzeń w przetwarzaniu 
bodźców słuchowych, 
rytmizacja, ćwiczenia 
wrażliwości i ostrości słuchowej 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Dźwięki z 
najbliższego otoczenia, klocki 
dźwiękowe, nagrania 
dźwiękowe- płyta CD 

13 Poprawa sposobu 
przetwarzania  i organizowania 
przez mózg informacji o 
bodźcach docierających do 
organizmu 

Normalizacja pracy 
układu dotykowego, czucia 
powierzchniowego 

Minimalizowanie 
nadwrażliwości w zakresie 
motoryki małej i motoryki 
dużej, rozwijanie sprawności 
dłoni. 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Kartki formatu A4, 
pisaki, plastelina, piasek 
kinetyczny, wyspy 
sensoryczne 

14 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
rozwijanie ogólnej 
koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i 
planowania motorycznego - 
utrwalenie 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 
przeszkód, deskorolka, 
piłeczki 

15 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, poprawa 
procesów związanych z 
nabywaniem umiejętności 
szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
zmysłu wzroku 

Usprawnianie i 
normalizowanie ruchów gałek 
ocznych, widzenia obuocznego, 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 
pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

Skarbonka z 
monetami,  piłeczki, różnego 
rodzaju latarki, puzzle 
piankowe, materiały 
obrazkowe (znajdź różnice). 

16 Stymulacja układu 
nerwowego i innych układów, 
pokonywanie trudności 
edukacyjnych 

Poprawa procesów 
myślenia, koncentracji, 
koordynacji ciała, aktywizacja 
układu nerwowego 

Ćwiczenia ruchów 
naprzemiennych 
koordynujących półkule 
mózgowe 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
Metoda wzmocnień 

Lustro, materac, 
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pozytywnych, Metoda 
naśladownictwa 

17 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, poprawa 
procesów związanych z 
nabywaniem umiejętności 
szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
zmysłu wzroku 

Usprawnianie i 
normalizowanie spostrzegania, 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Koraliki do 
nawlekania, klocki 
drewniane, puzzle 
wieloelementowe, sortery, 

18 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, poprawa 
procesów związanych z 
nabywaniem umiejętności 
szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
kształtowanie somatognozji i 
lateralizacji 

Doskonalenie orientacji 
w schemacie ciała i przestrzeni, 
ćwiczenia doskonalące 
lateralizację. 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Lustro, płyta CD J. 
Naja, Program Aktywności M. 
Ch. Knill, woreczki z 
wypełnieniem, kosz. 

19 Dostarczanie wrażeń 
dotykowych, stymulacja 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej, poprawa procesów 
związanych z nabywaniem 
umiejętności szkolnych 

Normalizacja czucia 
powierzchniowego i 
różnicującego 

Minimalizowanie 
dysfunkcji  układu nerwowego 
w zakresie odbioru bodźców 
dotykowych, ćwiczenia 
doskonalące prawidłowy odbiór 
wrażeń dotykowych związanych 
z fakturą, powierzchnią i 
temperaturą 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Memory dotykowe, 
mokry piasek, woreczki z 
kostkami lodu, ogrzewacze 
do rąk.  

20.  Znoszenie 
podwrażliwości 

Normalizacja układu 
przedsionkowo-
prioprioceptywnego 

Ćwiczenia odbierania w 
prawidłowy sposób doznań 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 

Materac, deskorolka, 
zjeżdżalnia, drabinki, koc,  
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przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

związanych z ruchem i 
zmianami w ruchu 

wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

21.  Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, poprawa 
koordynacji, wyzwalanie 
kreatywności i innowacyjności 

Poprawa sprawności 
ruchowej i planowania 
motoryznego 

Stymulacja 
przedsionkowa, rozwijanie 
ogólnej koordynacji ruchowej 

Metoda 
Integracji Sensorycznej, 
metoda pozytywnych 
wzmocnień, metoda 
naśladownictwa 

Huśtawka, tor 
przeszkód, wyspy 
sensoryczne.  

 

Opracowanie: Olga Strzałkowska 

Klasa: II  Uczeń  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem w postaci autyzmu 

L.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

1 Dostarczanie wrażeń 
prioprioceptywnych, 
rozwijanie kompetencji 
społecznych i kreatywności 

Normalizacja pracy układu 
prioprioceptywnego, usprawnianie 
chwytu i ruchów precyzyjnych 
dłoni 

Stymulacja 
prioprioceptywna, 
usprawnianie motoryki 
małej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Koraliki, żetony, 
nawlekanki, piłki sensorynki, 
masy plastyczne (ciastolina, 
piankolina) 

2 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Stymulacja 
prioprioceptywna i 
przedsionkowa 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 
piłka, materac, trampolina 
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3 Poprawa sposobu 
przetwarzania i 
organizowania przez mózg 
docierających do niego 
doznań przedsionkowych i 
dotykowych 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego i dotykowego 

Normalizacja 
czucia głębokiego, 
ćwiczenia kształtujące 
obraz i schemat ciała 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Platforma 
podwieszana, domino 
dotykowe, pianka do 
golenia, różne faktury 

4 Dostarczanie wrażeń 
prioprioceptywnych, 
rozwijanie kompetencji 
społecznych i kreatywności 

Usprawnianie koordynacji, 
rozwijanie świadomości ciała, 
wzmacnianie mięśni posturalnych 

Stymulacja 
prioprioceptywna, 
ćwiczenia równoważne 

 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, deska 
równoważna, podwieszana 
platforma, woreczki i piłki 
różnej wielkości 

5 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 
usprawnianie małej motoryki, 
kształtowanie kompetencji 
społecznych 

Usprawnianie chwytu i 
ruchów precyzyjnych dłoni 

Ćwiczenia regulacji 
napięcia mięśniowego w 
obrębie dłoni, 
usprawnianie motoryki 
małej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Koraliki, drobne 
żetony, skarbonka, 
ciastolina, piłki sensorynki 

6 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego, rozwijanie 
ogólnej koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i 
planowania motorycznego 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 
przeszkód, deskorolka, 
piłeczki 
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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 

 

7 Poprawa sposobu 
przetwarzania  i 
organizowania przez mózg 
docierających do niego 
doznań przedsionkowych, 
poprawa procesów 
związanych z uczeniem się 

 

Normalizacja pracy układu 
słuchu, rozwijanie pamięci 
słuchowej, 

Rozwijanie 
umiejętności różnicowania 
dźwięków, ustalania ich 
kolejności i 
zapamiętywania, 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Materiały 
dźwiękowe, piosenki z 
zabawami rozwijającymi 
integrację sensoryczną 

8 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, dostarczanie 
wrażeń prioprioceptywnych 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Stymulacja 
prioprioceptywna i 
przedsionkowa 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, koc, duża 
piłka, materac, trampolina 

9 Znoszenie 
podwrażliwości 
przedsionkowej, 
usprawnianie układu 
dotykowego 

Normalizacja pracy układu 
dotykowego, 

Stymulacja układu 
dotykowego, regulacja 
napięcia w obrębie dłoni i 
palców 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Materac, 
trampolina, spinacze, 
faktury, masa plastyczna 
(plastelina) papier, 

10 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Wzmacnianie napięcia 
posturalnego poprzez zmianę i 
wytrzymanie pozycji w trakcie 
aktywności pobudzających układ 
przedsionkowy 

Stymulacja układu 
przedsionkowego, 
kontrola oraz czucie ciała, 
jego ruchów i pozycji w 
jakiej się znajduje 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, piłka typu 
„kangur”, materac, 
zjeżdżalnia, tor przeszkód 
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11 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, 
poprawa procesów 
związanych z nabywaniem 
umiejętności szkolnych 

Normalizacja pracy układu 
przedsionkowego, zmysłu wzroku 

Usprawnianie i 
normalizowanie ruchów 
gałek ocznych, widzenia 
obuocznego, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Skarbonka z 
monetami, piłeczki, różnego 
rodzaju latarki, puzzle 
piankowe, materiały 
obrazkowe (znajdź różnice) 

12 Dostarczanie wrażeń 
przedsion-kowych i 
prioprioceptywnych, poprawa 
procesów związanych z uczeniem 
się 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego i 
prioprioceptywnego 

Minimalizowanie 
nadwrażliwości 
przedsionkowej, 
rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Materac, walec, 
huśtawka, deskorolka, 
trampolina, drabinki 

13 Stymulacja układu 
nerwowego i innych układów, 
pokonywanie trudności 
edukacyjnych 

Poprawa procesów 
myślenia, koncentracji, 
koordynacji ciała, aktywizacja 
układu nerwowego 

Ćwiczenia ruchów 
naprzemiennych 
koordynujących półkule 
mózgowe 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Lustro, materac 

14 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, poprawa 
procesów związanych z uczeniem 
się 

Normalizacja pracy 
układu słuchu,  

Minimalizowanie 
zaburzeń w przetwarzaniu 
bodźców słuchowych, 
rytmizacja, ćwiczenia 
wrażliwości i ostrości 
słuchowej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Dźwięki z 
najbliższego otoczenia, 
klocki dźwiękowe, nagrania 
dźwiękowe- płyta CD 

15 Poprawa sposobu 
przetwarzania  i organizowania 
przez mózg informacji o bodźcach 
docierających do organizmu 

Normalizacja pracy 
układu dotykowego, czucia 
powierzchniowego 

Minimalizowanie 
nadwrażliwości w zakresie 
motoryki małej i motoryki 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Kartki formatu A4, 
pisaki, plastelina, piasek 
kinetyczny, wyspy 
sensoryczne 

http://www.plock.eu/
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dużej, rozwijanie 
sprawności dłoni.  

16 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
rozwijanie ogólnej koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i 
planowania motorycznego 
- utrwalenie 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Huśtawka 
terapeutyczna, tor 
przeszkód, deskorolka, 
piłeczki 

17 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, poprawa 
procesów związanych z 
nabywaniem umiejętności 
szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
zmysłu wzroku 

Usprawnianie i 
normalizowanie 
spostrzegania, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Koraliki do 
nawlekania, klocki 
drewniane, puzzle 
wieloelementowe, sortery,  

18 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, poprawa 
procesów związanych z 
nabywaniem umiejętności 
szkolnych 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
zmysłu wzroku 

Stymulacja 
widzenia obuocznego, 
koordynacja półkul 
mózgowych 

 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 
pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

Lustro, woreczki z 
wypełnieniem, mobilne 
zabawki, latarka laserowa 

19 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, rozwijanie 
kompetencji społecznych i 
kreatywności 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 
rozwijanie ogólnej koordynacji 

Rozwijanie ogólnej 
sprawności ruchowej i 
planowania motorycznego  

Metoda Integracji 
Sensorycznej, Metoda 
wzmocnień pozytywnych, 
Metoda naśladownictwa 

Lustro, materac, 
huśtawka, trampolina,  

20 Dostarczanie wrażeń 
przedsionkowych, stymulacja 
pracy zmysłu wzroku, poprawa 

Normalizacja pracy 
układu przedsionkowego, 

Doskonalenie 
orientacji w schemacie 
ciała i przestrzeni, 

Metoda Integracji 
Sensorycznej, metoda 

Lustro, płyta CD J. 
Naja, Program Aktywności 

http://www.plock.eu/
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procesów związanych z 
nabywaniem umiejętności 
szkolnych 

kształtowanie somatognozji i 
lateralizacji 

ćwiczenia doskonalące 
lateralizację. 

pozytywnych wzmocnień, 
metoda naśladownictwa 

M. Ch. Knill, woreczki z 
wypełnieniem, kosz.  

 

Opracowanie: Monika Raczyk 

Klasa: II uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

LL.p 
 
 

 
Kompetencje 

kluczowe 

 
Cel 

zajęć 

 
Tematyka 

zajęć/ 
zagadnienia 

 
Metody 

pracy 

Wykorzystane 
pomoce 

dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
11 

 

 
Kształtowanie 

kompetencji społecznych, 
rozwijanie kreatywności, 
umiejętnosci uczenia się. 

 

 
Poprawa 

funkcjonowania 
ucznia w 

środowisku, w 
sferze emocjonalnej 

i społecznej. 
Poprawy 

precyzji ruchów. 
 

 
Obserwacja i ocena 
procesów integracji 
sensorycznej. 
Poprawa kontroli 
ruchów ciała i 
sprawności fizycznej. 
Ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej i 
współpracy obu rąk. 

 
 

Praktyczna 
Naśladownictwo, 

wzmocnień pozytywnych, 
integracji sensorycznej. 

 

 
Pomoce zakupione 

w ramach projektu 
„Nowoczesna edukacja 

kluczem do sukcesu uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 1 w 

Płocku”  oraz równoważnia, 
deska rotacyjna, lina, 

platforma podwieszana, 

http://www.plock.eu/
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Usprawnianie działania 
systemu dotykowego i 
koordynacji wzrokowo- 
ruchowej. Poprawa 
kontroli reakcji 
posturalnych i reakcji 
równoważnych. 

Usprawnianie orientacji 
przestrzennej i 
schematu ciała. 

Usprawnianie małej 
motoryki. 

deskorolka, koc, trampolina, 
hamak, piłeczki sensoryczne, 

balon, pudełko, puzzle, 
rybki, guziki, żabki, kosze, 

kręgle. 

 

 
2. 
 

 
Kształtowanie kompetencji 
społecznych, rozwijanie 
kreatywności, umiejętnosci 
uczenia się. 
 

 
Poprawa funkcjonowania 
ucznia w środowisku, w 
sferze emocjonalnej i 
społecznej. 
Poprawy precyzji ruchów. 
 

 
Kształtowanie obrazu i 
schematu ciała oraz 
orientację przestrzenną. 
Poprawa reakcji 
równoważnych i 
koordynacji wzrokowo – 
ruchowej. 

 
 
Praktyczna 
Naśladownictwo, 
wzmocnień pozytywnych, 
integracji sensorycznej. 
 

 
Pomoce zakupione w 
ramach projektu 
„Nowoczesna edukacja 
kluczem do sukcesu uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w 

Płocku”  oraz równoważnia, 
deska rotacyjna, lina, 
platforma podwieszana, 

http://www.plock.eu/
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Usprawnianie pracy układu 
przedsionkowo – 
prioprioceptywnego. 
Usprawnianie układu 
dotykowego. 
Rozwijanie sprawności 
fizycznej i schematu ciała. 
Usprawnianie małej 
motoryki i ćwiczeń 
grafomotorycznych. 
Stymulacja dotykowa i 
prioprioceptywna 
Usprawnianie pracy 
analizatorów słuchowego i 
wzrokowego. 
Poprawa sprawności 
fizycznej i planowania 
ruchowego. 
Stymulowanie czucia 
głębokiego i 
normalizowanie czucia 
powierzchniowego. 
Rozwijanie koordynacji 
ruchowej i sekwencyjności. 

deskorolka, koc, trampolina, 
hamak, piłeczki 
sensoryczne, balon, 
pudełko, puzzle, rybki, 
guziki, żabki, kosze, kręgle. 

 

http://www.plock.eu/
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LL.p 
 
 

 
 Kompetencje   

kluczowe 

 
               Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ 

zagadnienia 

 
    Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne, TIK, itp… 
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Kształtowanie 
kompetencji 

społecznych, rozwijanie 
kreatywności, 

umiejętnosci uczenia się. 
 

Poprawa funkcjonowania 
ucznia w środowisku, w 

sferze emocjonalnej i 
społecznej. 

Poprawa działania 
systemu dotykowego i 
prioprioceptywnego. 

Doskonalenie znajomości 
schematu ciała. 

Wzmacnianie napięcia 
mięśniowego i stabilizowanie i 

doskonalenie znajomości 
schematu ciała. 

Stymulacja układu 
przedsionkowego i 
prioprioceptywno – 

dotykowego. 
Usprawnianie działania systemu 

dotykowego i koordynacji 

Praktyczna, 
naśladownictwo, 

wzmocnień 
pozytywnych, 

integracji 
sensorycznej. 

 

Pomoce zakupione w 
ramach projektu 

„Nowoczesna edukacja 
kluczem do sukcesu 
uczniów Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w 

Płocku”  oraz 

równoważnia, deska 
rotacyjna, lina, platforma 

http://www.plock.eu/
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wzrokowo – ruchowej. 
Rozwijanie reakcji 

równoważnych, stabilizacji 
centralnej i reakcji posturalnych. 

Poprawa kontroli posturalnej i 
reakcji równoważnych. 

Poprawa percepcji wzrokowej i 
rozwój uwagi wzrokowej. 

Poprawa koordynacji słuchowo- 
wzrokowej, usprawnianie 

motoryki małej. 
Usprawnianie analizatorów. 

podwieszana, deskorolka, 
koc, trampolina, hamak, 

piłeczki sensoryczne, 
balon, pusty pojemnik, 

puzzle, układanki, deska 
rotacyjna, piłki, kształtki, 

walce. 

 

http://www.plock.eu/
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2 
 

Kształtowanie kompetencji 
społecznych, rozwijanie 

kreatywności, umiejętnosci 
uczenia się. 

 

Poprawa funkcjonowania 
ucznia w środowisku, w 

sferze emocjonalnej i 
społecznej. 

Poprawy precyzji ruchów. 
 

 
Kształtowanie obrazu i schematu 

ciała oraz orientację przestrzenną. 
Poprawa reakcji równoważnych i 

koordynacji wzrokowo – ruchowej. 
Usprawnianie pracy układu 

przedsionkowo – 
prioprioceptywnego. 

Usprawnianie układu dotykowego. 
Usprawnianie małej motoryki i 
ćwiczeń grafomotorycznych. 

Usprawnianie pracy analizatorów 
słuchowego i wzrokowego. 

Poprawa sprawności fizycznej i 
planowania ruchowego. 

Stymulowanie czucia głębokiego i 
normalizowanie czucia 

powierzchniowego. 
Rozwijanie koordynacji ruchowej i 

sekwencyjności. 
Poprawa kontroli ruchów ciała 

Praktyczna 
Naśladownictwo, 

wzmocnień 
pozytywnych, 

integracji 
sensorycznej. 

 

Pomoce zakupione w 
ramach projektu 

„Nowoczesna edukacja 
kluczem do sukcesu 
uczniów Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w 

Płocku”  oraz 

równoważnia, deska 
rotacyjna, lina, platforma 
podwieszana, deskorolka, 
koc, trampolina, hamak, 

piłeczki sensoryczne, 
balon, pudełko, puzzle, 

rybki, guziki, żabki, kosze, 
kręgle. 

Opracowanie: Monika Raczyk 

Klasa: II uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

http://www.plock.eu/
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L.p 
 
 

     Kompetencje 
kluczowe 

       Cel zajęć     Tematyka zajęć/   
zagadnienia 

  Metody pracy    Wykorzystane 
pomoce 
dydaktyczne, TIK, 
itp… 

 
1. 
 

Kształtowanie kompetencji 
społecznych, rozwijanie 
kreatywności, umiejętnosci 
uczenia się. 

 
 

Poprawa 
funkcjonowania ucznia 
w środowisku, w sferze 
emocjonalnej i 
społecznej. 
Usprawnianie 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej, poprawy 
precyzji ruchów. 

 

Usprawnianie działania systemu 
dotykowego i koordynacji 
wzrokowo – ruchowej. 
Stymulacja układu 
przedsionkowego i 
proprioceptywno – dotykowego 
Poprawa kontroli ruchów ciała i 
sprawności fizycznej. 
Usprawnianie obustronnej 
koordynacji ciała. 
Poprawa reakcji posturalnych i 
reakcji równoważnych. 
Normalizowanie czucia 
powierzchniowego i 
stymulowanie czucia 
głębokiego. 
Kształtowanie obrazu i 
schematu ciała oraz orientacje 
przestrzenną. 

Praktyczna 
Naśladownictwo, 
wzmocnień 
pozytywnych, 
integracji 
sensorycznej. 

 

Pomoce zakupione w 
ramach projektu 
„Nowoczesna edukacja 
kluczem do sukcesu 
uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w 
Płocku”  oraz 
równoważnia, deska 
rotacyjna, lina, platforma 
podwieszana, deskorolka, 
koc, trampolina, hamak, 
piłeczki sensoryczne, 
balon, pudełko, puzzle, 
rybki, guziki, żabki, kręgle, 
piłki, walce, kształtki 
rehabilitacyjne. 

http://www.plock.eu/
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L.p 
 
 

 
Kompetencje kluczowe 

 
Cel zajęć 

 
Tematyka zajęć/ zagadnienia 

 
Metody pracy 

Wykorzystane pomoce 
dydaktyczne, TIK, itp… 

 
1. 
 

 
Kształtowanie kompetencji 
społecznych, rozwijanie 
kreatywności, umiejętności 
uczenia się. 
 

 
Poprawa 
funkcjonowania ucznia 
w środowisku, w sferze 
emocjonalnej i 
społecznej. 
Poprawy precyzji 
ruchów. 
 

 
Kształtowanie obrazu i 
schematu ciała oraz orientację 
przestrzenną. 
Poprawa reakcji równoważnych 
i koordynacji wzrokowo – 
ruchowej. 
Usprawnianie pracy układu 
przedsionkowo – 
prioprioceptywnego. 
Usprawnianie układu 
dotykowego. 
Usprawnianie małej motoryki i 
ćwiczeń grafomotorycznych. 
Rozwijanie sprawności fizycznej 
i schematu ciała 
Usprawnianie pracy 
analizatorów słuchowego i 
wzrokowego. 
Poprawa sprawności fizycznej i 
planowania ruchowego. 

 
 
Praktyczna 
Naśladownictwo, 
wzmocnień 
pozytywnych, 
integracji 
sensorycznej. 
 

 
Pomoce zakupione w 
ramach projektu 
„Nowoczesna edukacja 
kluczem do sukcesu 
uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w 
Płocku”  oraz 
równoważnia, deska 
rotacyjna, lina, platforma 
podwieszana, deskorolka, 
koc, trampolina, hamak, 
piłeczki sensoryczne, 
balon, pudełko, puzzle, 
rybki, guziki, żabki, kosze, 
kręgle. 

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 

 

Stymulowanie czucia głębokiego 
i normalizowanie czucia 
powierzchniowego. 
Rozwijanie koordynacji 
ruchowej i sekwencyjności. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plock.eu/

