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Rano: 
● stymulacja przedsionkowa: aktywność ruchowa  

czas: ok.2-3 min 
różny rodzaj ruchu w różnych pozycjach ciała, np.  
 
Ruch góra-dół: szybkie kucanie i wstawanie, skakanie na trampolinie razem z 
dzieckiem,skakanie na tapczanie z trzymaniem dorosłego; 
 
Ruch rotacyjny: turlanie się po dywanie z zadaniem (np. przenoszenie elementu 
do celu, zbieranie elementów po każdym obrocie, turlanie się po rozłożonych 
różnej twardości poduszkach na dywanie); kręcenie się w siadzie na kocyku na 
śliskiej podłodze; maszerowanie z jednoczesnym kręceniem głową na boki; 
bieganie wokół danego przedmiotu, krzesełka, stołu, dużej zabawki ze zmianą 
kierunku; 
 
Ruch przód-tył: bujanie się na niedużej piłce w pozycji na brzuchu do przodu i 
tyłu, w siadzie skrzyżnym przed lustrem naśladowanie ruchu głową w różne 
strony drugiej osoby, rysowanie głową różnych kształtów, ciągnięcie dziecka na 
kocu, siedząc naprzeciwko z dzieckiem i trzymając się za ręce lub szarfę 
podnoszenie się i siadanie. 
 

● stymulacja czuciowa: aktywna-propriocepcja: aktywności 
angażujące pracę mięśni: 
czas: ok. 2-3 min 
odpychanie się różnymi częściami ciała, odpychanie piłki, przeciąganie liny, 
przenoszenie cięższych elementów, turlanie się po przeszkodach, miękkich, 
dużych zabawkach, poduchach rozłożonych na dywanie. 
 
 

Przed południem: 
 

● aktywność ruchowa jak rano; 
● stymulacja czuciowa jak rano. 

 
W ciągu dnia: 
 

● dużo aktywności ruchowych: basen, plac zabaw, spacery, 
● rytuał pożegnalny lub powitalny przed wejściem i po wyjściu z 

grupy przedszkolnej: 
- 10 intensywnych podskoków dziecka, 
- 5 obrotów w prawo, 5 obrotów w lewo z przybiciem “piątki” rodzicowi, 
- 10 naprzemiennych uścisków - raz rodzic dziecko i odwrotnie 
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● podczas pracy indywidualnej, czytania, odrabiania lekcji 
słuchanie koncertów Mozarta i wykorzystywanie piłki jako 
siedziska lub poduszki rehabilitacyjnej na krzesło, 

● podczas pracy stolikowej korzystne jest robienie krótkich, 
systematycznych przerw na aktywności przedsionkowe typu: 
podskoki w różne strony, dookoła, turlanie się po dywanie z 
rozłożonymi różnymi poduszkami, podawanie sobie piłki, worka o 
różnym ciężarze stojąc do siebie plecami z różnych stron i 
kierunków, odpychanie się od ściany rękami stojąc w 
wyznaczonym miejscu ok. 60-70 cm od ściany. 
  

Po południu:  
● aktywność ruchowa jak rano, 
● stymulacja czuciowa jak rano, 

 
 

Wieczór: 
● aktywność ruchowa jak rano z przewagą wolnego, rytmicznego 

ruchu, 
● stymulacja czuciowa jak rano z przewagą wolnego, mocnego 

docisku, 
 

 
 
 
Podstawowe zasady: 
 

1. Stymulacja ruchem: 
 - każdy rodzaj ruchu, zabawy ruchowej musi być akceptowany 
przez dziecko, 
- nie można forsować ruchu, który wywołuje w dziecku wyraźny 
niepokój, 
- należy stopniować intensywność zabaw ruchowych, 
- należy obserwować stan pobudzenia dziecka i dostosować do 
niego tempo aktywności ruchowej. 
( maksymalnie 3-4 obroty 1 rotacja / 2 sek, a ruch liniowy 
dostosowany do tempa oddechu) 
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