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Uwaga, uwaga ! Dlatego ten myślnik jest taki ważny bo zajęcia i terapie w ramach rewalidacji

to zajęcia i terapie w ramach  rewalidacji,  a  zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej to zajęcia w ramach pomocy   psychologiczno-pedagogicznej to są dwie 

różności, że tak powiem :) Ja wolałam to tak napisać, żeby jasno określić, że te zajęcia są w 

ramach ppp a nie rewalidacji :) 

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – patrzcie wyżej to 

zajęcia w ramach pomocy pp a nie rewalidacji dlatego ta ustawa :)

Forma, częstotliwość i czas trwania zajęć : 

Cele do pracy z dzieckiem : przepisujemy z orzeczenia i układamy działanie do nich :)

-usprawnienie motoryki małej

-usprawnianie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi

-usprawnianie koordynację wzrokowo-ruchową

-rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w otoczeniu 

Sposoby realizacji poprzez :

1.Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:

ćwiczenia wytwarzające koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, 
wdrażanie do kontroli wykonywanego ruchu – wydzieranka, wycinanka, pogrubianie 
konturów, rozcinanie, rozdzieranie, przewlekanie, zwijanie, ugniatanie itp.,

ćwiczenia podnoszące poziom graficzny od dużych powierzchni do miniatury np.: 
malowanie farbami na dużych płaszczyznach,



modelowanie w plastelinie,

precyzyjne wykonanie czynności grafomotorycznych w obrębie wyznaczonych konturów, 
linii, po śladzie, kreślenie odręczne figur, mających różne kształty, proporcje i położeni 
przestrzenne,

ćwiczenia rytmu regulujące napięcie i rozluźnienie mięśni rąk np.: ugniatanie gumowych 
krążków, przypinanie klamerek itp. 

rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter,

-ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, rozmachowe.

2.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.

3.Usprawnianie w sferze wzrokowej

dobieranie  takich samych elementów ze względu na kształt, wielkość, barwę,

wyszukiwanie obrazków  wśród innych, w tle. (domino, loteryjki, puzzle, karty)

wyszukiwanie różnic w obrazkach,

segregowanie obrazków w grupy tematyczne,

dobieranie obrazków, przedmiotów do ich konturów,

dobieranie części do całości obrazka,

kończenie zaczętych rysunków,

różnicowanie znaków graficznych, segregowanie ich,

układanie prostych  kompozycji według wzoru, z pamięci,

4. 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.

5.Usprawnianie w zakresie orientacji: 

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.

W pracy z dzieckiem wykorzystuje się różnorodne, ciekawe pomoce edukacyjne, gry 
edukacyjne lub własnoręcznie wykonane pomoce 

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

-usprawnienie motoryki małej
-rozwinięcie koncentracji uwagi 
-usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych
-usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej
-rozwinięcie świadomości własnego ciała i otaczającej go przestrzeni 

Powyższy Program został opracowany w oparciu : 
-o zalecenia  w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr w ...    określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego  nr 

tutaj wpisujecie nr orzeczenia

-WOPFU- Wielospecjalistycznej  Oceny  Funkcjonowanie Ucznia 

Ewaluacja Programu : 
- obserwacja prowadzona na bieżąco – np karty obserwacji 
-stały kontakt z nauczycielami i ze specjalistami 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 

mgr Kinga ;) 


