
Dzień dobry zapraszamy do codziennego kącika wspólnych 
ćwiczeń. 

 

 

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej od urodzenia ma o 
tyle duże znaczenie, że niezintegrowane płynnie odruchy ręka-oko 
warunkują działanie całego organizmu, wpływając na 
funkcjonowanie układu przedsionkowego, proprioceptywnego czy 
dotykowego. W przypadku wszystkich tych zaburzeń, terapię jaką 
najczęściej zaleca się dziecku, jest terapia integracji sensorycznej. 
Nim dojdzie do terapii, możemy samodzielnie zadbać o to, by 
wyćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. I choć często 
robimy to bardzo intuicyjnie, po prostu się bawiąc, warto mieć 
świadomość, jaki skutek mogą mieć nasze działania dla rozwoju 
malucha. 

 

Zanim zaczniesz ćwiczyć pamiętaj:  stosowane ćwiczenia 
muszą być różnorodne i urozmaicone,  żadne ćwiczenie nie 
powinno trwać dłużej niż 10 minut,  ćwiczenie należy przerwać w 
momencie, gdy dziecko jest zmęczone, grymasi,  w razie trudności 
dziecku należy pomóc w wykonaniu ćwiczenia,  zawsze należy 
ćwiczenia doprowadzać do 

 

Sortowanie klocków według kolorów, kształtów, wielkości. 

Potrzebne będą klocki w trzech kolorach, pluszowe zabawki w tych samych 
kolorach i piłeczki lub inne małe przedmioty w tych samych kolorach np. 
czerwony, zielony i biały czy czarny. 

Dziecko siedzi na dywanie lub przy stoliku. Rodzic( brat , siostra) siada 
naprzeciwko dziecka. 



Stawiamy przed dzieckiem trzy pudełka, miski czy robimy kółka z 
szalików(kreatywność dowolna, zależy czym dysponujemy) Polecamy dziecku 
posegregować przedmioty według kolorów. Później dziecko może 
posegregować je według wielkości lub kształtów. Możemy pokazać dziecku jak 
należy segregować przedmioty, lub oznaczyć pojemniki kolorowymi etykietkami 
.Wspieramy dziecko w jego wyborach i nagradzamy okazywaniem zachwytu 
albo oklaskami. 

Michał i Miłosz –rodzic prowadzi rękę swego dziecka i wspiera go w działaniu. 

 

  

 

 

Podnoszenie i wyjmowanie małych przedmiotów z różnych naczyń.  

Potrzebne będą: dwie miski lub dwa pudełka, różne małe przedmioty. 

Do miski, pudełka wkładamy różne przedmioty, zabawki. Dziecko za pomocą 
szczypiec stara się wyciągnąć przedmiot z pojemnika i położyć go obok lub 
przełożyć do pustego. 

Michał i Miłosz –rodzic prowadzi rękę swego dziecka i wspiera go w działaniu. 



  

 

 

Nawlekanie 

Potrzebne będą: durszlak i cheeriosy  lub koraliki(duże guziki),  suchy 
makaron spaghetti lub patyczki do szaszłyków czy słomki. 

Dziecko siedzi przy stoliku, rodzic (brat, siostra) naprzeciwko dziecka. 

Wkładamy nitki makaronu w dziurki durszlaka( czy patyczki). Obok, 
do miseczki wsypujemy cheeriosy lub koralik. Zadaniem dziecka jest 

Nawleczenie cheeriosów(koralików) na nitki wystających z durszlaka 
makaronów. 

    

 



 

 

Życzymy udanej zabawy! 



 


