
Terapia pedagogiczna
Propozycje zadań i zabaw.

1. Zachęcanie do dłuższych wypowiedzi, wypowiadanie się zdaniami: „Opowiedz, co widzisz 
za oknem”, itp.

2. Czytanie razem z dzieckiem i zadawanie pytań dotyczących przeczytanego tekstu; 
sprawdzanie, co dziecko zapamiętało.

3. Zabawy słuchowe: coś w pobliżu na literę...........?
4. Przeliczanie liczby przedmiotów: „Podaj mi cztery truskawki, itp.”
5. Kalendarz: dni tygodnia, pory roku i nazwy miesięcy
6. Nauka na pamięć krótkich wierszyków i rymowanek („Zoo” Jana Brzechwy)
7. Rozróżnianie i nazywanie kolorów i cech przedmiotów: gorący- zimny, mokry- suchy, 

twardy- miękki, czysty- brudny, ciemny-jasny, słodki- kwaśny, prosty- krzywy;
8. Określanie przedmiotów, które zginęły z pola widzenia
9. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej

1. Rysowanie
2. Malowanie
3. Wycinanie i przyklejanie

10. Czynności manipulacyjne:
1. rysowanie na różnych formatach papieru;
2. kolorowanie wewnątrz konturu;
3. rysowanie po śladzie;
4. wypełnianie całej powierzchni papieru;
5. zamalowywanie prostych, dużych konturów kredką, pędzlem;
6. cięcie nożyczkami pasków papieru i wycinanie według narysowanych prostych 

konturów;
7. lepienie prostych elementów;
8. budowanie, konstruowanie (budowanie według wzoru, konstruowanie z klocków);
9. nawlekanie, przewlekanie (zdejmowanie i nakładanie elementów na stojak, nawlekanie 

przedmiotów z dużymi otworami na drut, sznurek, nawlekanie elementów z 
zachowaniem określonego rytmu kolorów, kształtów itp);

10. stemplowanie (odbijanie śladów dłoni, odbijanie śladów stempli, stemplowanie 
dowolne)

Oprócz tego dużo zabaw ruchowy na świeżym powietrzu i jak najmniej zabaw z komputerem.

Życzę miłej zabawy ;)
Małgorzata M.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Program stymulacyjny
• masaż dłoni szorstkim i gładkim materiałem, opukiwanie stóp klockiem,
• masaż twarzy ciepłą, zimną wodą
• turlanie się w zawijaniu, smaki,
• zapachy,
• ruchy naprzemienne,
• opukiwanie uszu kostką lodu, masaż całego ciała,
• wałkowanie całego ciała
• chodzenie po równoważni z przeszkodami,
• masaż wewnętrzny buzi,
• podszczypywanie stóp i nóg

2. Naśladowanie
• z użyciem przedmiotów,
• z zakresu mimiki,
• rysowania
• budowy wieży z klocków

3. Dopasowanie
• pary asocjacyjne,
• dopasowanie kategorii,
• dopasowanie przedmiotów do pomieszczeń,
• dopasowanie figur,

4. Mowa bierna
• rozpoznawanie zwierząt,
• rozpoznawanie pomieszczeń,
• rozpoznawanie zawodów,
• rozpoznawanie przedmiotów codziennego użytku,
• zabawa w udawanie

5. Mowa czynna
• dźwiękonaśladowanie i proste wyrazy

6. Zabawy motoryczne
• łączenie kropek,
• kolorowanie szablonu,
• zabawy paluszkowe

7. Zabawa
• samochodami,
• budowanie z klocków,
• układanie puzzli,
• pacynki,
• krótkie scenki


