
ĆWICZENIA 

USPRAWNIAJĄCE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach



sport, np. jazda na rowerze, rolkach,
pływanie, itp.
gry i zabawy z użyciem piłki (rzuty,
kozłowanie, łapanie, itp.)
rysowanie, rysowanie po śladzie,
malowanie, kolorowanie, łączenie
punktów
lepienie z plasteliny, modeliny, itp.
nawlekanie, np. korali na sznurek
wycinanie nożyczkami
wiązanie sznurowadeł
gry manualne, np. bierki, „Nawlekaj,
nie czekaj”, przeplatanki, itp.
zabawy na równowagę - chodzenie
po równoważni, krawężniku,
narysowanej linii, itp.

Motoryka duża i mała:



szukanie różnic na obrazkach
wyszukiwanie określonych
elementów na obrazku
gry typu „memory”
układanie wg wzoru, np. klocków,
puzzli
przerysowywanie, rysowanie z
pamięci, itd.
zapamiętywanie układów (figur,
liter, zdań, elementów), a następnie
odwzorowywanie ich z pamięci
zapamiętywanie obrazka, a
następnie udzielanie odpowiedzi na
zadane  pytania

Funkcje wzrokowe:

 



czytanie (książki, czasopisma, komiksy), 
 czytanie głośne dziecku
nauka piosenek, wierszy, rymowanek
układanie historyjek obrazkowych,
omawianie obrazków
wymyślanie wyrazów zaczynających lub
kończących się określoną sylabą/głoską
dzielenie wyrazów na głoski i odwrotnie,
łączenie głosek w wyraz
zagadki słowne (np. Co to jest? Białe, do picia
i zaczyna się głoską „m” – mleko)
szukanie wyrazów ukrytych w innych
słowach, np. parasol – para 
rymowanie (kura – góra)
gry słowne typu „Scrabble”, krzyżówki,
rebusy
powtarzanie wystukiwanego rytmu

Funkcje słuchowe i językowe:



rysowanie/dorysowywanie wg
instrukcji słownej (w określonych
miejscach)
wskazywanie elementów obrazka,
np. co znajduje się na prawo od
domu?
chodzenie wg instrukcji słownej, np.
2 kroki do przodu, 3 kroki w prawo,
itd.
zabawy taneczno-ruchowe
naśladowanie gestów i ruchów
drugiej osoby 
zabawy z lustrem
zabawy ruchowe z użyciem
zwrotów: nad, pod, obok, przed, za,
naprzeciw, itd.
zabawy typu "Twister"

Orientacja kierunkowa:



gry i zabawy na czas, np.
wyszukiwanie w tekście
określonej litery, wsłuchiwanie
się w dźwięki otoczenia, itp.
układanie puzzli
gry zręcznościowe, np. bierki,
„Jenga”, „Studnia Jakuba”,
przeplatanki
wyszukiwanie różnic na
obrazkach
łączenie punktów
kolorowanie, np. mandali
uprawianie sportu tj. karate

Koncentracja uwagi:

 



Trening czyni mistrza!


