
 

  ZAJĘCIA  REWALIDACYJNE – USPRAWNIANIE MANUALNE 

poradnik 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wymaga stałej i systematycznej 

stymulacji rozwoju we wszystkich jego aspektach. 

Ucząc dziecko należy dostosowywać zadania do jego aktualnych możliwości 

psychofizycznych oraz umiejętności wykonawczych. 

Należy zaczynać od zadań łatwych i stopniowo przechodzić do coraz 

trudniejszych – zasada małych kroków. 

 

 Rozwijając sprawność manualną zaczynamy od rozwijania motoryki 

dużej, globalnych ruchów ręki w pionie, poziomie oraz ruchów okrężnych. 

Ważne są ćwiczenia obniżające napięcie mięśniowe oraz stymulujące zmysł 

dotyku np. poprzez masowanie rąk ( głaskanie, uciskanie, opukiwanie, 

masowanie przedmiotami o różnej fakturze gąbką, szczotką, dmuchanie 

suszarką). 

Pierwszym etapem rozwijania sprawności manualnej jest kształtowanie chwytu, 

najpierw dłoniowego ( chwytanie całą dłonią ) potem bardziej precyzyjnego 

chwytu pęsetkowego ( chwytanie palcami ). 

Kolejnym etapem są zabawy manipulacyjne – manipulowanie różnymi 

przedmiotami – obracanie ich, potrząsanie, odkręcanie, wyjmowanie 

przedmiotów ukrytych w pudełkach, słoikach, workach, przekładanie i 

odkładanie przedmiotów, zbieranie ich do różnych pojemników itp.  

Ważne jest aby w początkowym etapie uczenia dziecka nowych czynności 

ruchowych pomagać mu poprzez trzymanie jego ręki,  układanie  palców, 

zaciskanie dłoni na przedmiotach.  

Do zabaw manualnych można wykorzystywać różnego rodzaju ziarna – ryż, 

groch, fasola i bawić się w przesypywanie, zakopywanie w nich przedmiotów, 

rąk, wsypywanie ich do pojemników. 

Do rozwijania motoryki małej  możemy wykorzystać zabawki dydaktyczne 

takie jak klocki, układanki, foremki itp. 

 U dzieci bardziej sprawnych manulanie wprowadzamy ćwiczenia 

grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania ( poprawianie po śladzie, 

odwzorowywanie szlaczków, znaków graficznych, rysowanie kresek, kreślenie 

kółek). Należy pamiętać o zwracaniu uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia 

znaków – od strony lewej do prawej. 

 Ważnym elementem w rozwijaniu sprawności manualnej jest nauka 

czynności samoobsługowych, w czasie których dziecko uczy się chwytania, 

planowania ruchowego, rozwija koordynację ruchową i wzrokowo – ruchową. 

Należy pamiętać, że łatwiej jest się nauczyć  rozbierania niż ubierania i od tych 



czynności zaczynamy. Potem uczymy bardziej złożonych czynności takich jak 

posługiwanie się sztućcami, zapinanie i rozpinanie guzików, wiązanie 

sznurowadeł,  Każdą czynność dzielimy na etapy i uczymy dziecko 

opanowywania ich w kolejności, uwzględniając zasadę stopniowania trudności. 

Wdrażamy też dziecko do wykonywania czynności porządkowych jak np. 

sprzątanie zabawek, wycieranie kurzu, odkurzanie , zamiatanie. 

Aby praca z dzieckiem przynosiła oczekiwane efekty musimy stosować 

różnorodne formy i techniki pracy, które pozwolą utrzymać zainteresowanie 

dziecka  daną aktywnością i poprawić jego koncentrację uwagi na zadaniu. 

Możemy malować, rysować, lepić, wyklejać wykorzystując do tego rzeczy, 

które mamy w domu jak np. gazety, ulotki, resztki materiału, papier 

śniadaniowy, torebki papierowe itp. 

 W czasie pracy z dzieckiem ważne jest wprowadzanie stałych struktur 

(schematu ) w ciągu dnia, bo daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa, 

powoduje iż będzie ono w stanie przewidzieć czynności, które następują po 

sobie, wprowadza w jego życie porządek. 

 Należy też wziąć pod uwagę fakt, iż koncentracja uwagi dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualną jest krótkotrwała, a więc zadania nie mogą 

trwać długo i muszą być urozmaicane różnymi aktywnościami. 

 Należy dziecko kontrolować, zauważać i nagradzać nawet niewielkie 

postępy w opanowywaniu nowych umiejętności. 

 

Nauczyciele SOSW w Koszalinie realizują swoje zadania poprzez różne formy 

kontaktu z rodzicami i uczniami Jest to kontakt osobisty – dostarczanie 

rodzicom zadań do wykonania w domu, kontakt telefoniczny, kontakt poprzez 

komunikatory internetowe, wideo rozmowy, zdjęcia. 

 

 Dziękujemy bardzo Rodzicom uczniów, którzy z nami chętnie współpracują      

i dbają, aby stale rozwijać umiejętności naszych uczniów i kontynuować 

wykonywanie zadań rozpoczętych w szkole. 

  

 

 

 

 

 


