
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna grupa IIIB 

w zakresie usprawniania funkcji sensoryczno-

motorycznych 

 
CELE: 

• usprawnianie motoryki dużej i małej 

• usprawnianie obręczy barkowej 

• usprawnianie kordynacji wzrokowo-ruchowej 

• odczuwanie własnego ciała 

• wiara we własne siły 

 

 
 

Proponuję kilka prostych i przyjemnych sposobów na 

wsparcie dziecka, które przejawia trudności z zakresu 

integracji sensorycznej. Zachęcam  do wspólnego ćwiczenia, 

które pozwoli na odczucie na “własnej skórze” oddziaływania 

różnych bodźców, jak również wpłynie na pogłębienie relacji z 

dzieckiem. 

Układ dotykowy 

Propozycje zabaw: 

1. „Dotykowe pudełko”: 

Weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę, umieść w środku 

różne przedmioty, po czym poproś dziecko, by wkładając rękę do 

pudełka spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka. 

2. „Zabawa w kąpieli” 

Zachęcaj dziecko do używania podczas kąpieli różnych rodzajów 

gąbek, mydeł i ręczników. Zaproponuj maluchowi myjki o różnych 

fakturach, gąbki o odmiennych kształtach, możesz też dodać do 



kąpieli odrobinę krochmalu z mąki ziemniaczanej. 

3. „Naleśnik” 

Ciasno zroluj dziecko w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie 

naleśnika. 

4. „Wspólne gotowanie” 

Stwarzaj dziecku jak najwięcej okazji do wspólnego gotowania, 

mieszania, ugniatania różnego rodzaju ciast. 

5. „Degustacja” 

Zachęcaj dziecko do próbowania nowych potraw, o różnych smakach i 

konsystencji. 

6. „Malowanie dłońmi, stopami” 

Farbę przeznaczoną do malowania palcami możesz zmieszać z innymi 

materiałami, np. kaszą, piaskiem, ryżem itp. Stwórzcie też własną 

„farbę” z kisielu, galaretki czy pianki do golenia. 

 

W tym linku znajdziecie Państwo łatwy pomysł na żelową piłeczkę 

antystresową: 

https://www.youtube.com/watch?v=s6vlAaFeIK8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6vlAaFeIK8


 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna grupa IIIB 

w zakresie usprawniania procesów 

poznawczych 

 

CELE: 

• usprawnianie percepcji wzrokowej 

• usprawnianie percepcji słuchowej 

• wdrażanie do wystukiwania rytmu i dostrzegania 

rytmu w otoczeniu 

• wzbogacenie słownictwa 

• doskonalenie umiejętności skupienia uwagi 

• dostrzeganie regularności i kontynowanie 

powtarzających się sekwencji 

 

Propozycje zabaw: 

1. „Zapamiętywanie przedmiotów” 

Zabawa polega na pokazaniu dziecku kilku przedmiotów znajdujących 

się w domu (np. łyżka, kubek, szczotka do włosów, szampon, kredka, 

książka, wazon, lalka). Zadaniem dziecka jest nazwanie przedmiotów 

oraz ich zapamiętanie, następnie rodzic zasłania przedmioty leżące na 

stole chustką lub kocykiem. Dziecko wymienia jakie przedmioty 

leżały na stole. Powtarzamy tę zabawę tak długo, aż dziecko wymieni 

wszystkie przedmioty bezbłędnie. 

2. „ W tajemniczym worku” 

Do worka wkładamy kilka par przedmiotów (np. dwa takie same 

klocki, dwie takie same kredki, dwa takie same cukierki, dwa takie 



same samochodziki, dwie takie same rękawiczki). Zadaniem dziecka 

jest wyciąganie przedmiotów i łączenie w pary. Dla urozmaicenia 

zabawy możemy wprowadzić wysłuchiwanie pierwszej głoski w 

wyrazach oznaczających przedmioty. 

3. „Ciągi rytmiczne” 

Zadaniem dziecka jest wycięcie różnokolorowych kółek z papieru 

kolorowego po dziesięć każdego koloru (czerwony, zielony, 

niebieski). Rodzic układa początek ciągu np. kółko czerwone, zielone, 

niebieskie. Zadaniem dziecka jest dokończenie tego ciągu 

wykorzystując do tego wycięte wcześniej kółka. Po kilku 

powtórzeniach rozszerzamy długość ciągu. Gdy dziecko opanuje tę 

umiejętność, możemy je poprosić, żeby samo spróbowało ułożyć jakiś 

ciąg. 

 



Poniżej znajdują się karty do wykonania przez dziecko: 

 

 

Znajdź różnice: 



 

 

 

 

 



 


