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WSTĘP 

 

 Prawidłowo rozwijająca się motoryka mała pozwala nabyć umiejętności potrzebne 

dziecku w procesie edukacji, pozwala na wykonywanie wielu czynności, wpływa na 

precyzyjność ruchów. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój samoobsługi, 

rysowania i pisania. Sprawność kończyn górnych decyduje o poziomie funkcjonowania 

każdego człowieka, jednak  na to jak pracują ręce ma wpływ całe ciało, dlatego  nie należy 

zapominać o dużej motoryce i napięciu mięśniowym i przetwarzaniu sensorycznym. 

 Prawidłowa motoryka ogólna ciała oraz sprawność manualna jest istotnym warunkiem 

powodzenia dziecka w nauce szkolnej oraz w samodzielnym życiu.  Opierając się na 

obserwacji i doświadczeniu, możemy zauważyć, że coraz więcej dzieci ma trudności               

z prawidłową postawą i pozycją ciała podczas pracy stolikowej, ma to wpływ na efekt 

wykonywanego zadania (brzydkie pismo, męczliwość dłoni, frustracja dziecka przy 

korygowaniu pozycji w jakiej siedzi). Przygotowując innowację  zwracamy  szczególną 

uwagę na atrakcyjność i urozmaicenie zajęć z dużą ilością zabaw sensorycznych. 

 

 Tworząc innowację nie zapominamy o czynności pisania. Pisanie  wymaga udziału nie 

tylko palców,  przedramienia i łokcia, ale również koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Sprawność manualną zdobywa się w trakcie czynności angażujących drobne ruchy palców 

takich jak: wydzieranie, wyklejanie, naklejanie, zginanie, wyszywanie, nawlekanie, 

rysowanie, malowanie oraz wszelkie prace konstrukcyjne. W innowacji będziemy się również 

skupiać na czynnościach angażujących drobne ruchy palców, ponieważ sprzyjają one 



kształtowaniu się ruchów dowolnych, celowych, skoordynowanych, czyli ruchów bardzo 

ważnych przy pisaniu. W trakcie realizacji innowacji  będziemy koncentrować się na 

kształtowaniu aktywności ruchowej uczniów, prawidłowej postawy ciała, czynnościach 

manualnych jak również na funkcjach czuciowych dłoni odpowiedzialnej za czucie 

powierzchniowe, głębokie i mięśniowe. 

 

NA CZYM POLEGA NOWATORSTWO: 

Innowacja „Noga, ręka, całe ciało – co zrobić by wszystko grało” polega na wprowadzaniu 

aktywnej zabawy przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Będziemy łączyć wrażenia 

sensoryczne z ruchem, które będą wymagały zaangażowania całego ciała. 

 

►Cel główny: 

 Usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mający na 

celu zaangażowanie całej kończyny górnej podczas wykonywania różnorodnych zadań 

poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, chwytu pisarskiego. 

 

 ►Cele szczegółowe: 

• Usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, 

• dostarczania wrażeń dotykowych, 

• poprawę umiejętności poprawnego chwytu, 

• praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi, 

• doskonalenie chwytu pisania, 

• wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, 

• poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej, 

• utrzymanie prawidłowej postawy, 

• rozwijanie wrażliwości sensorycznej . 

 

►Odbiorca: 

 Uczestnikami programu będą uczniowie SP z niepełnosprawnością intelektualną         

w stopniu lekkim (kl. 3a ) oraz wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego 

w Cieszynie (ORW gr. H) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 

znacznym ze sprzężeniami. 

 

►Termin realizacji: 



 Program zostanie wdrożony na zajęcia w grudniu 2022 roku i będzie realizowany do 

kwietnia 2023 roku. Program z realizowany będzie na zajęciach z terapii ręki dwa razy           

w miesiącu dla każdej z grup. 

 

►Przewidywane efekty: 

 

• Zwiększenie sprawności ruchowej całej kończyny górnej, 

• podniesienie umiejętności manipulacyjnych dłoni, 

• opanowanie technik pisarskich, 

• poprawa koordynacji pomiędzy dłońmi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• uzyskanie samodzielności w czynnościach życia codziennego, 

• postęp w odbiorze wrażeń dotykowych, 

• lepsza stabilizacja całego ciała. 

 

►Harmonogram działań: 

 

Miesiąc Temat Realizacja 

Grudzień Idzie zima  Wykonanie masy ciastoliny 

 Aktywność z użyciem ciastoliny: 

rolowanie, gniecenie, rozciąganie, 

kształtowanie odpowiedniej formy 

i bryły 

 Święta  Malowanie rękami  choinki na 

pudle kartonowym   

 Zabawy sensoryczne: worek św. 

Mikołaja 

 Prezent dla Mikołaja – 

nawlekanie korali 

Styczeń Wyprawa 

Nowego Roku 

 Zabawy sensoryczne – chodzenie po 

powierzchniach o różnej fakturze 

 Zjazd na sankach – ćwiczenia           

z kocem 

 Zbieranie  drobnych przedmiotów 



za pomocą palców i pęsety 

 Dzień Babci i 

Dziadka 

 Wykonanie sensorycznej laurki- 

wyklejenia materiałami 

naturalnymi, malowanie palcami 

 

Luty Walentynki  Rysowanie płynnym ruchem oczu 

różnych figur: serce, leniwe ósemki, 

 Rysowanie synchroniczne, oburącz, 

ruchem jednoczesnym 

 Ćwiczenia z użyciem gumek 

recepturek 

 Karnawał 

 

 Wieszanie ozdób na sznurkach 

 Przenoszenie zabawek na tacy 

 Odbijanie balonu 

 Wystukiwanie rytmów palcami         

i kciukiem 

 Pstrykanie kapslami 

 

Marzec Dzień sportu  Sportowa olimpiada: 

 rozgrzewka do piosenki: głowa, 

ramiona, kolana, pięty, 

 rzuty do kosza, 

 odbijanie piłeczki pin-pongowej, 

 podaj piłkę do tyłu, 

 kręcenie kółkiem hula-hop 

(ręką, nogą, biodrami), 

 zbijanie butelek piłką. 



 Powitajmy 

wiosnę 

 Malowanie palcami wiosennej łąki 

 Wiosenne porządki: ćwiczenia 

ruchowe poprawiające koordynacje 

wzrokowo-ruchową 

 Wiosenne zabawy paluszkowe: 

Wchodzi Stach na dach 

Kwiecień 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc 

 

 

 

 

 

 

 zabawy sensoryczne: wielkanocny 

worek 

 wielkanocne pisanki z masy solnej 

 pakowanie prezentów – wycinanie, 

zawijanie w papier, obwiązywanie 

wstążką, robienie kokard 

 

 Dzień Ziemi  Idziemy do lasu – zestaw zabaw 

ruchowych z wykorzystaniem 

sprzętu gimnastycznego, porzadki   

w lesie 

 nasza Ziemia: praca plastyczna        

z wykorzystaniem materiałów 

naturalnych 

 

►Ewaluacja 

 Prowadzona innowacja będzie na bieżąco poddawana ewaluacji, poprzez ciągłą 

obserwację uczniów, ich zaangażowania w zajęcia, poprawnosci wykonywanych zadań. Na 

bieżąco będą wymiane z spostrzeżeń , informacje z nauczycielami pracującymi z uczniami. 
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