
Diagnoza z opinii z PPP : niewyćwiczone funkcje słuchowo – językowe,  trudności w koncentracji 
uwagi,  zaburzona integracja percpecyjno- motoryczna

Plan działań :

Ćwiczenia usprawniania funkcji wzrokowej.

1.Układanie figur wg wzoru.

2. Składanie pociętych obrazków.

3. Dopasowywanie części obrazków do całości.

4. Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami.

5. Układanie figur z patyczków i klocków.

6. Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych bardzo krótko. 

7. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie, pionowo i poziomo.

8. Układanki z pocztówek

9. Różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie, zamalowywanie 

lub oznaczenie pętlą.

10. Dobieranki - uzupełnianie brakujących samogłosek w przygotowanych wcześniej 

zestawach.

11. Wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie.

12. Identyfikowanie takich samych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych.

13.Wykreślanie w ciągach wyrazów powtarzających się słów.

14.Wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych np. „las” – w „oklaski”, „klaser”, 

„laser”, „balast”, itp.

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.

1. Odtwarzanie struktur dźwiękowych wg wzoru.

2. Segregowanie obrazków wg pierwszej głoski.

3. Reagowanie na wyraz rozpoczynający się na określoną głoskę.

4. Segregowanie obrazków do:

a) podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej głoski,

b) podanej słuchowo głoski,

c) pokazanej litery.

5. Różnicowanie słuchowe i semantyczne wyrazów o podobnym brzmieniu, np. młot – płot, 

różniących się jedną wewnętrzną głoską, np. las – lis, różniących się końcową głoską oraz 

przedrostkiem lub przyrostkiem, np. koń – kot, ryba – rybak.



6. Kształcenie umiejętności wyszukiwania i segregowania obrazków o stałej jednej 

końcowej sylabie:

- „na” - łapka – gumka,

- „ki” - wałki – gąski.

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

sz”, „c – dz”, „ś – dź”.

Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę.

1. Powtarzanie ciągu cyfr.

2. Powtarzanie ciągów zdań w formie wiersza.

3. Zapamiętywanie kolejnych czynności terapeuty. Próba odtworzenia ich w tej samej, a 

następnie odwrotnej kolejności.

4. Zapamiętywanie elementów  znajdujących się na obrazku. Próba uzupełnienia  

niekompletnej „kopii” tego obrazka o brakujące elementy.

5. Wykonywanie na komendę terapeuty ćwiczeń ruchowych odpowiadających podanym 

cyfrom (od 1 do 5 w różnej konfiguracji).

2. Ćwiczenia usprawniania integracji percepcyjno-motorycznej:

3. 1. Rysowanie po zaznaczonym śladzie ręką, nogą, nosem.

4. 2. Rysowanie „od ręki linii, szlaczków, figur geometrycznych bez liniatury i w liniaturze.

5. 3. Tworzenie labiryntów własnego pomysłu i poszukiwanie drogi wyjścia,

6. 4. Zabawy ruchowe odzwierciedlające treść piosenki.

5. Ćwiczenia pieści, dłoni, palców z wykorzystaniem woreczków z piaskiem. 6. Chodzenie

z woreczkiem na głowie w rytmie śpiewanej piosenki.


