
Diagnoza z opinii z ppp : problemy w koordynacji wzrokowo – ruchowej, deficyty w zakresie 

percepcji słuchowej oraz koncentracji uwagi 

Plan działań :  

Usprawnianie percepcji słuchowej. 

1. Powtarzanie konstrukcji dźwiękowych według podanego wzoru. 

2. Klasyfikowanie obrazków według pierwszej głoski. 

3. Reakcja na słowo rozpoczynające się od określonej głoski. 

4. Klasyfikacja obrazków do: 

- podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej głoski, 

- podanej słuchowo głoski, 

- pokazanej litery. 

5. Wyróżnianie słuchowe oraz semantyczne wyrazów o podobnym brzmieniu, np. pług – 

dług, różniących się jedną wewnętrzną głoską, np. nos – nas , różniących się końcową głoską 

oraz przedrostkiem lub przyrostkiem, np. kot – kod, gospodarz – gospodarka. 

6. Wyrabianie zdolności wyszukiwania i grupowania obrazków o stałej jednej końcowej 

sylabie: 

- „ka” - szafka – ławka, 

- „ki” - sanki – babki. 

7. Różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu „p – b”, „t –d ”, „k – g”, „z – s”, „sz – ż”, 

„c – dz”, „ś – dź”. 

Doskonalenie umiejętności orientacji przestrzennej. 

1. Utrwalanie znajomości pojęć kierunków (w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy 

górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd.) 

2. Usprawnianie umiejętności poruszania się na płaszczyźnie. 

4. Ćwiczenia usprawniające umiejętność orientacji w terenie według podanych wskazówek. 

5. Utrwalanie umiejętności udzielania wskazówek „jak dojść do wyznaczonego celu”. 

 Ćwiczenia udoskonalające orientację w schemacie ciała i przestrzeni. 

1. Naśladowanie gestów oraz ruchów terapeuty.  

2. Wskazywanie opisanych części ciała podczas w zmiennym tempie. 

3. Ćwiczenia Napinanie i rozluźnianie wskazanych części ciała. 

3. Naśladowanie ruchów terapeuty. 

4. Równoczesne ruchy dwóch części ciała usytuowanych po tej samej stronie. 



5. Nazywanie kierunku położenia przedmiotów. 

6. Chodzenie ze zawiązanymi oczami w labiryncie według poleceń wydawanych przez 

terapeutę. 

 Usprawnianie pamięci i uwagi. 

1. Odwzorowywanie (w tej samej lub odwrotnej kolejności)i zapamiętywanie kilku czynności 

wykonywanych przez terapeutę.  

2. Powtarzanie ciągu cyfr. 

3. Wykonywanie ćwiczeń ruchowych na polecenie terapeuty przyporządkowanych do danych 

cyfr (od 1do 5 w różnym układzie).  

4. Powielanie ciągów zdań w formie wiersza. 

5. Zapamiętywanie przedmiotów znajdujących się na obrazku. (np. uzupełnianie  

niekompletnej „kopii” obrazka o brakujące przedmioty. 

 


