
Koordynacja wzrokowo- ruchowa 

Prawidłowa współpraca analizatora ruchu, dotyku, wzroku i słuchu daje możliwość 

prawidłowego wykonywania czynności czytania a wcześniej pisania. Rozwój tej 

koordynacji odbywa się już od najwcześniejszych lat życia dziecka i jest rezultatem 

współdziałania czynników biologicznych i środowiskowo- społecznych. Dzieci, które 

mają 6, 7 lat i rozwija się prawidłowo osiągają taki poziom dojrzałości ruchowej, który 

daje im możliwość rozpoczęcia nauki w klasie I. Zdarzają się jednak dzieci, którym 

bardzo trudno przychodzi dostosowanie swoich ruchów do właściwości danego 

przedmiotu – mówimy wówczas o zaburzeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Dzieci z zaburzoną lub słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają 

trudności w zakresie: 

• ubierania się, 

• prawidłowego chwytania i rzucania piłki, 

• utrzymywania równowagi przy staniu na jednej nodze, skakania, 

• posługiwania się podstawowymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku, 

• wykonywania prac plastycznych takich jak: rysowanie, wycinanie, wydzieranie, 

naklejanie, 

• nauki pisania (utrzymywanie się w liniaturze zeszytu, silny nacisk ołówka lub 

długopisu), 

• zabaw manipulacyjnych. 

Ćwiczenia dla młodszych dzieci przedszkolnych 

1. Układanie : 

• układanie z koralików, klocków (dużych i małych): mebli, pojazdów, drzew, roślin, 

budowli, figur 

• układanie z patyczków: płotów, drabin, domów 

• układanie wzorów z tasiemki lub różnokolorowej wełny 

• z elementów mozaiki geometrycznej- postaci ludzi i zwierząt 

• układanie z różnorodnych materiałów i elementów określonych scenek rodzajowych 

np. z liści, owoców, kory, giętkiego tworzywa 

2. Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na 

wzór (układanki geometryczne, nakładanki) 

3. Przedstawianie figur geometrycznych w zmienionych układach: 

• układanie kompozycji figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci 

• graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku i stempli 



4. Malowanie: 

• tworzenie różnych kompozycji – szlaczków  

• kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów 

• malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy 

lub podłogi 

• malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym 

• zamalowywanie całej powierzchni kartki 

• malowanie palcem (na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i 

pionowych) 

• malowanie pędzlem linii prostych, splątanych  

• malowanie pęczkiem waty – duże i małe chmury, kałuże itd. 

• zamalowywanie dużych konturowych rysunków, przedmiotów 

• malowanie flamastrami – zamalowywanie określonym kolorem 

• zamalowywanie powierzchni konturów np. kwiatów, domów 

5. Rysowanie: 

• rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze 

• kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni 

• rysowanie świecą, tuszem 

6. Wydzieranie: 

• łatwych kształtów np. piłek, baloników, kolorowych liści itp. 

• kompozycja z kolorowych pasków 

7. Stemplowanie: 

• tworzenie różnych kompozycji – szlaczków  

• kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów 

8. Ćwiczenia na materiale obrazkowym: 

• układanki obrazkowe (stopniowanie trudności); 

• układanie obrazka z części wg. identycznego wzoru; 

• uzupełnianie brakującej części obrazka; 

• dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe), 

• rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów –(zabawa 

„Co się tu zmieniło?”) 

Ćwiczenia dla starszych dzieci przedszkolnych 

1. Ćwiczenia w marszu: 

1. marsz na palcach 

2. marsz chodem bociana 

3. marsz wokół sali z ćwiczeniem w reagowaniu na sygnał słowny: stój, naprzód 



2. Ćwiczenia w biegu: 

1. bieg z podskokami, 

2. przylot i odlot bocianów – bieg w określonym kierunku, poruszając się falistym 

ruchem z rozłożonymi ramionami 

3. Ćwiczenia na równoważni (ławeczce): 

1. chodzenie wolno do przodu 

2. posuwanie się do tyłu 

3. posuwanie się bokiem 

4. obracanie się na ławeczce 

4. Zabawy z woreczkami: 

1. rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami 

2. rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką 

3. rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu itd. 

5. Kreślenie dużych płynnych linii: 

1. chorągiewką w powietrzu 

2. patykiem na piasku 

3. kolorową kredą na tablicy 

4. kredkami na dużych arkuszach 

6. Obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, romb, 

trójkąt; 

7. Rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze. 

8. Rysowanie po konturach. 

9. Malowanie palcami. 

10. Łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów. 

11. Zagadki rysunkowe. 

12. Labirynty. 

13. Wycinanki różnego typu. 

14. Kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną. 

15. Lepienie z plasteliny. 

16. Gry zręcznościowe. 

 

Zabawy z elementami SI stymulujące rozwój mowy u dzieci 

Zaburzenia Integracji Sensorycznej, czyli niewłaściwe przetwarzanie bodźców 

zmysłowych, jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Zaburzenia 

te rzutują na cały proces rozwoju dziecka, wpływając na koncentrację, pamięć, 



rozwój mowy, rozwój ruchowy, zachowanie oraz rozwój emocjonalny i społeczny, a 

później także na proces uczenia się. 

Przykłady ćwiczeń SI wykorzystywanych w terapii logopedycznej: 

• chodzenie wzdłuż narysowanej linii bądź wzoru 

• „deptanie” po różnych fakturach i powierzchniach, 

• pokonywanie torów przeszkód z różnych przedmiotów, 

• dotykanie przedmiotów o różnych strukturach (ciepłe/zimne, mokre/suche, 

gładkie/szorstkie itp.), 

• wyszukiwanie i/lub rozpoznawanie przedmiotów w pojemnikach z różnymi fakturami 

bądź różnym wypełnieniem (ryż, groch, piasek, woda, papier, żwirek itp.), 

• osłuchiwanie przedmiotów wydających różne dźwięki, 

• kreślenie wzorów na różnych powierzchniach i fakturach, 

• rysowanie palcami z wykorzystaniem różnych substancji, 

• zapachowe rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów, 

• wykonywanie masażu rączek i twarzy 

• podskoki obunóż lub na jednej nodze stojąc w miejscu, do przodu ,do tyłu, na boki  

• przysiady i wstawanie – powolne i szybkie  

• obroty wokół własnej osi ciała (szybko i wolno) 

• turlanie się na różnych rodzajach podłoża – koc, karimata, wykładzina  

• przeciąganie liny  

• wyciskanie, ściskanie gąbek, ściereczek (suchych, wilgotnych, mokrych) oraz piłeczek 

• rzucanie do celu woreczkami z grochem, ryżem  

• „rysownie” latarką/laserem po ścianie (tylko pod kontrolą osoby dorosłej) 

Przykłady ćwiczeń do wykonania podczas spaceru: 

• chodzenie po krawężniku, pniu drzewa 

• wskakiwanie i zeskakiwanie obunóż w różnych przedmiotów 

• rozpoznawanie zapachu kwiatów, drzew, powietrza (wdech nosem, wydech ustami) 

• rozpoznawanie poznanych zapachów bez kontroli wzrokowej 

• zabawa z dmuchawcami 

• wysłuchiwanie i naśladowanie odgłosów, np. owadów 

• ćwiczenia dotykowe – badanie lasu: dotykanie kory, mchu, liści, ziemi 

• zabawa- Gdzie cię dotknąłem? (oczy muszą być zamknięte) 

• przekładanie piłki z ręki do ręki, rzucanie do partnera 

 


