
Program Rewalidacji Indywidualnej dla tutaj wpisujecie dane agenta 

Nazwa placówki : 

Czas realizacji programu: druga klasa szkoły podstawowej

Podstawa Prawna : 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Diagnoza : tutaj wpisujecie diagnoze – ja Wam wpisuje przykładową – niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu lekkim/ słabe widzenie 

Forma, częstotliwość i czas trwania zajęć : 

Zalecenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej :

ja Wam napiszę  przykładowe 

-stymulowanie rozwoju poznwczego
-stymulowanie i dokonalenie kompetencji społecznych
-stymulwanie percepcji wzrokowej
-rozwijanie i kształtowanie umiejętności społecznych 
-rozwój samoobsługi 
-usprawnianie motoryki małej 

Cele główne programu 

ja Wam napiszę  przykładowe 

-stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego  rozwoju agenta w miarę jego możliwości
-korekta i kompensacja dyscharmonii w obrębie rozwoju 
-wspamganie zazaburzonych funkcji 

No i teraz musimu wypisać obszary naszych działań- czyli konkrety danego obszaru wraz z 
odpowienidmi przykładami ćwiczeń 

Obszary stumulacji / oddizływań rewalidacyjnych 

• Percpecja wzrokowa
Cele :



-usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
-ćwiczenia spostrzegawczości
-usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej 

Realizacja poprzez
• elementy tyflopedagogiki :

ćwiczenia na materiale obrazkowym, graficznym, geometrycznym, literowym, sylabowym, 
wyrazowym, układanki, gry planszowe, domina, memory, programy komputerowe

• elementy Integracji Sensorycznej
 zabawy ruchowe, ćwiczenia w schemacie ciała i przestrzeni

• Percepcja słuchowa
Cele :
-rozwijanie wrażliwości słuchowej
-doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
-ćwiczenie słuchu fonemowego

Realiacja poprzez : gry i zabawy logopedyczne, słownikowe, zabawy dźwiękowe, muzyczno-
ruchowe, ćwiczenia na materiale słuchowym, obrazkowym, głoskowym, sylabowym, wyrazowym, 
wierszyki, słuchowiska, rebusy, zabawy z rymami.

• Uwaga
Cele :
-rozwijanie umiejętności koncentracji  i skupienia uwagi

Realizacja poprzez :ćwiczenia na materiale obrazkowym, graficznym, geometrycznym, słuchowym,
słownym, układanki, sekwencje, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, programy komputerowe

• Myślenie 
Cele :
•rozwijane myślenia przyczynowo – skutkowego
•kształtowanie myślenia pojęciowego

Realizacja poprzez : ćwiczenia na materiale obrazkowym, słuchowym, historyjki, układanki, gry 
planszowe, sekwencje, skojarzenia, zagadki, krzyżówki, zabawy ruchowe, tematyczne i 
dydaktyczne

• Pamięć
Cele :
-usprawnienie pamięci wzrokowej i słuchowej

Realizacja poprzez : ćwiczenia na materiale obrazkowym, rysunkowym, graficznym, słuchowym, 
rymowanki, wierszyki, gry i zabawy ruchowe, memory, programy komputerowe

• Motoryka 



Cele :
-usprawnianie motoryki małej
-usprawnianie grafomotoryki

Realizacja poprzez : 
-Elementy terapii ręki i zaburzeń grafomotorycznych :działania plastyczne i techniczne (np. 
malowanie, lepienie, wycinanie, stemplowanie), zabawy paluszkowe, manipulacyjne i ruchowe, 
konstrukcyjne, ćwiczenia rysunkowe, graficzne i kaligraficzne

• Samoobsługa

Cele :
-rozwijanie i zwiększanie  samodzielności w czynnościach samoobsługowych

Realizacja poprzez : 
-rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych 

Realizacja poprzez : praktyczne ćwiczenia w estetycznym spożywaniu posiłków, myciu rąk, 
higienie nosa, organizacji stanowiska pracy, przebieraniu z ubrania wierzhniego ( zapisanie, 
odpinanie różnego typu zamków)

• Kompetencje Społeczne 

Cele :
-Rozwijanie umiejętności społecznych 
-Rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych

Realizacja poprzez : elementy Treningu Umiejętności Społecznych  :ćwiczenia w komunikowaniu 
się z otoczeniem, w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć, modelowanie zachowania w różnych 
sytuacjach społecznych, trening umiejętności związanych z bardziej samodzielnym 
funkcjonowaniem, np. w szkole, na ulicy, na poczcie, u lekarza

• Umiejętności Szkolne 

Cele 
-Kształtowanie i doskonalenie podstawowych technik szkolnych : czytanie, pisanie, elementarnych 
umiejętności matematycznych, organizacje stanowiska pracy 

Realizacja poprzez :ćwiczenia na materiale literowym, sylabowym, wyrazowym, zdaniowym, 
liczenie na konkretach, ćwiczenia kalendarzowe, zegarowe oraz w posługiwaniu się pieniędzmi

Przewidywane efekty : czyli co Wasze zajęcia mają dać : przykładowe : 

-nawiązywanie poprawnych relacji z rówieśnikami
- wzbogacony  zasób słownictwa biernego i czynnego
− konstruuowanie  wypowiedzi ustnej i pisemnej z większą poprawnością



− podejmowane  próby czytania, odpowiadanie na pytania do tekstu
- w miarę możliwości ucznia, poprawnie wykonywanie  ćwiczeń rachunkowych ( typu dodawanie, 
czy odejmowanie)
- wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu  
-zmniejszona męczliwość oczu
-polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
-polepszenie pamięci wzrokowej 

Powyższy Program został opracowany w oparciu : 
• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  - tu podajecie kto wydał, datę i numer
• WOPFU- Wielospecjalistycznej  Oceny  Funkcjonowanie Ucznia 

Ewaluacja Programu : 
- obserwacja prowdzona na bieżąco – np karty obserwacji 
-stały kontakt z nauczycielami i ze specjlaistami pracującymi z agentem 
-stały kontakt z rodzicami agenta 
-ewaluacja po półrocznej pracy z agentem- wnioski i wskazówki do dalszej pracy 
-ewaluacja końcoworoczna pracy z agentem- wnioski i wskazówki do dalszej pracy 

Opracowała                                                                                Podpis dyrektora 


