
INDYWIDUALNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA
 ROZWOJU DZIECKA

1. Dane dziecka: ...
2. Data urodzenia...
3. Placówka: ....
4. Opinia: nr .... o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
5. Diagnoza: tutaj wpisujecie to co zostało zdiagnozowane rzecz jasna ! 
6. Osoba prowadząca: 

I.Założenia:
Program jest przeznaczony dla ....
Chłopiec został zdiagnozowany przez zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej nr.... w.....

Diagnoza to 

II.Miejsce realizacji programu to...

III.Zajęcia będą realizowane indywidualnie z tutaj podajcie imię i nazwisko specjalisty, który 
będzie miał zajęcia z Agentem !  – mgr..., raz w tygodniu przez 60 minut w ramach pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej zalecanej w Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka.

IV.Cele rozwojowe indywdualnych zajęć w ramach Wczesgo Wspomagania Rozwoju Dziecka 
to np :

-Podniesienie zdolności do podejmowania wysiłku umysłowego
-Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
-Udoskonalenie myślenia w podstawowych formach 
-Osiągnięcie dojrzałości szkolnej

V.Cele terapeutyczne indywdualnych zajęć w ramach Wczesgo Wspomagania Rozwoju 
Dziecka to :
-Wydłużenie czasu koncentracji uwagii
-Udoskonalenie umiejętności samoobsługowych i orientacji w schemacie ciała
-Ukształtowanie umiejętności prowadznenia dialogu, konstruowaniu pytań, zapamiętywania i 
opowiadania krókiego, wysłuchanego tekstu
-Usprawnianie motoryki dużej i małej (precyzji ruchów)
-Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

Sposoby realizacji powyższych celów :

1. Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania :
-zabawy wprowadzające sekwencje
-porównywanie (znajdź różnice)



-podaj kolejność
-memory
-słuchanie odgłosów otoczenia 
-skojarzenia 
-pytania do ilustracji
-powtarzanie rytmu
-rymowanki
-słuchanie muzyki, opowiadań
-ćwiczenia relaksacyjne

2.Doskonalenie umiejętności samoobługowych

Spożywanie posiłków :
- doskonalenie umiejętności kulturalnego posługiwania się łyżką – zabawy tematyczne np.

w dom, karmienie drugiej osoby

- wdrażanie do samodzielnego posługiwania się  łyżką i widelcem ćwiczenia w nabieraniu na łyżkę,
widelec itp.

- ćwiczenie u dziecka płynnego ruchu ręki, precyzji ruchu i celnego trafiania łyżką do ust

- wdrażanie do bezpiecznego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków  

- wyrabianie nawyków prawidłowej postawy podczas siedzenia przy stole

- nauka samodzielnego nakrywania stołu do posiłku talerzami i sztućcami

Mycie się:

- rozwijanie nawyku i potrzeby codziennego mycia się w konkretnych sytuacjach: po powrocie z 
zabaw na świeżym powietrzu, po korzystaniu z toalety, po zabawach ruchowych i plastycznych, 
przed posiłkami i bezpośrednio po nich

- usprawnianie ruchów rąk podczas mycia się (ruchy naprzemienne podczas mycia rąk, korzystanie 
z mydła, ruchy obrotowe podczas odkręcania i zakręcania wody, posługiwanie się ręcznikiem)

- wdrażanie dziecka do samodzielnego posługiwania się chusteczką do nosa

Ubieranie się :

- zabawy związane z ubieraniem się, naśladowanie czynności nakładania poszczególnych 
elementów odzieży, ubieranie i rozbieranie lalek

- kształtowanie umiejętności samodzielnego przebierania się w sytuacji wyjścia np. na teren 
ogródka przedszkolnego

- nauka rozpinania oraz zapinania guzików, rzepów i innych zapięć

- ćwiczenia w zakładaniu butów na właściwą nogę

- zabawy w dobieranie różnych elementów garderoby do poszczególnych części ciała np. co 
wkładamy np. na stopy czy nogi, co zakładamy na głowę czy ręce

- wdrażanie dziecka do dbania o swoje ubranie, wieszanie odzieży wierzchniej na odpowiednim 
wieszaku w szatni, ustawianie butów na wyznaczonej półce.



Korzystanie z toalety :

- wdrażanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych komunikatem werbalnym 

- usprawnianie umiejętności korzystania z toalety – rozbieranie się i ubieranie w łazience, 
spuszczanie wody w toalecie po każdorazowym załatwieniu się.

3.Usprawnianie w zakresie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni :

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała – określenie lewa i prawa ręka, wyznaczenie osi 
symetrii 

-rzutowanie schematu ciała w przestrzeni i pokazywanie, co się znajduje na prawo, a co na lewo, 

-kształtowanie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru,

-układanie przedmiotów lub obrazków według instrukcji słownej – po lewej, po prawej, na górze, 
na dole, za, przed

-wskazywanie przedmiotów i obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie położenia

-układanie kompozycji przestrzennych z klocków, kółeczek, patyczków, itp.

4.Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające zasób słownictwa:

-słuchanie opowiadań

-nazywanie przedmiotów, cech, czynności, kolorów , części ciała

- opowiadanie własnych wrażeń, przeżyć

-opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych

5.Ćwiczenia sprawności motorycznej

I. Ćwiczenia motoryki dużej :

-chodzenie wzdłuż linii narysowanej kredą na wykładzinie, chodzenie bokiem i tyłem

-zabawy z piłką ( łapanie, kopanie, rzucanie, odbijanie do ściany )

II.Ćwiczenia sprawności manualnej ( motoryka mała ) :

-posługiwanie się narzędziami (  łyżka,  widelec,  nóż, nożyczki,  ołówek, pisak, pędzel,  grzebień,

spinacz itp. )

-rysowanie po śladzie, łączenie kropek

-rysowanie w konturach, w labiryntach, po ścieżkach



-obrysowywanie konturów

-rysowanie według wzoru

-dorysowywanie brakujących przedmiotów na obrazkach

-dorysowywanie przedmiotu do zbioru

-zabawa plasteliną i masą solną

wyklejanie konturów plasteliną

6.Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej :
-zabawy z elementami płynnych ruchów obu ramion 
-kreślenie płynnych ruchów różnego typu linii w powietrzu, na podłodze, na gazecie itp.
-chodzenie po linii, wyznaczonym torze
-podnoszenie przedmiotów i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu
-ćwiczenia kierowania ruchów do celu, rzuty do celu
-ćwiczenia z zakresu samoobsługi zakładanie czapki, butów,rękawiczek, zapinanie guzików
-zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięci mięśni
-ćwiczenia relaksacyjne

VI. Metody i formy pracy :
-słowne,
- oglądowe,
- praktyczne,
- zabawy ruchowe,
- zabawy muzyczne
-elementy Metody Dobrego Startu
-elementy stymulacji polisenosrycznej za pomocą przedmiotów codziennego użytku

VII. Wsparcie rodziny dziecka:
-udzielanie rodzicom porad, konsultacji  i instruktażu w zakresie pracy z synem w domu
-pomoc w eliminowaniu barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności dziecka
-wzamcnianie więzi emocjonalnej z rodzicami i dzieckiem
-wskazywanie rodzicom właściwych rekacji na zachowanie dziecka 

Powyższy program opracowała : 

Powyżyszy program został opracowany na podstawie :

-zaleceń i wskazań do pracy zawarych w Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomgania Rozwoju 
Dziecka .... nr...
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)


