
PRZYKŁAD ĆWICZENIA 

 

1. Stymulacja i korekcja  układu wzrokowego: ruchomości gałek ocznych,  uwagi wzrokowej, koordynacji oko-

ruchowej 

 
Drążek sterujący  
Plastykowa rurka długości około 60 cm,  z symetrycznie po  obu stronach rozmieszczonymi kolorowymi sektorami. 
Na środku znajduje się  biała strefa  a od środka z lewej i prawej strony są  czerwone, żółte i na końcach drążka 
zielone sektory. 
 
Ćwiczenia  z piłką wiszącą   typu Marsdena  i  z drążkiem sterującym  
Należy wprowadzać  je stopniowo. Są  znacznie trudniejsze, ponieważ  wymagają stosunkowo dobrej ogólnej 
koordynacji ruchowej,  podstaw planowania motorycznego i znajomości kolorów. Powinna je poprzedzić   
systematyczna stymulacja  ruchów gałek ocznych  przez ok.  trzy/cztery  miesiące lub dłużej (szczególnie w pozycji 
leżącej  i stojącej) przy użyciu samej wiszącej  piłeczki (patrz ćwiczenia powyżej). 
 
Cel ćwiczeń :  
Stymulacja reakcji równoważnych,  śledzenie obiektu w ruchu (tzw. widzenie dynamiczne), usprawnianie ogólnej 
koordynacji ruchowej i  koordynacji oko-ruchowej, oceny odległości, przenoszenia bodźców kinestetyczno-
dotykowych na  wzrokowe, usprawnianie planowania motorycznego (przyjmowania właściwej pozycji ciała do 
wykonania określonej  czynności ruchowej),  schematu ciała, orientacji kierunkowej (lewo-prawo) i przestrzennej 
(nad, pod, przed itp.). A także: kształtowanie właściwej postawy ciała, sekwencyjności, oburęczności i płynności 
ruchów. 
 
Przygotowanie:   
Na środku  górnej części  framugi  drzwi należy przytwierdzić plastykową przyssawkę. Na niej zawieszamy  piłeczkę na 
lince.  Inny sposób mocowania to wkręcenie haczyka w sufit   i zawieszenie na nim piłeczki.  Linka do ćwiczeń z 
drążkiem powinna mieć ok. 1,5 m długości. Przyssawka i haczyk są  w zestawie. 
Opis  i rodzaje ćwiczeń: 
Wersja łatwiejsza:  

 dziecko staje w odległości  ok. 1-1,5 metra od wiszącej  przed nim  piłki (na wysokości wyciągniętych rak). 
Trzyma  drążek  dominującą ręką, tak aby stanowił jej „przedłużenie ‘’. Ma   trafić   końcem  w nieruchomą 
piłkę  i wprawić ją w ruch. Powtarza to wielokrotnie. Wykonując to ćwiczenie, nie powinno trzymać 
wyciągniętego drążka w pogotowiu. Po każdym trafieniu,   zgina rękę  w łokciu,  a drążek skierowany jest 
wówczas  w górę.  

 Pozycja dziecka jak wyżej. Terapeuta wprawia piłkę w ruch wahadłowy. Dziecko próbuje trafić końcem 
drążka w piłkę, gdy ta przekracza linię środkową jego ciała. 

 Pozycja dziecka jak wyżej. Podobne, nieco trudniejsze ćwiczenie. Terapeuta wprawia piłkę w ruch w różny 
sposób: ruch wahadłowy, kolisty, po elipsie, w różnych kierunkach. Zmienia go po każdym trafieniu. 

 Pozycja dziecka jak wyżej. Terapeuta wprawia piłkę w ruch wahadłowy. Tym razem dziecko  ma za zadanie  
spróbować zatrzymywać/zablokować  ruch piłki powierzchnią boczną drążka,  ustawiając  go z jej  prawej lub 
lewej strony. 

Te same  ćwiczenia  powinno dziecko próbować wykonać  przeciwną ręką (nie dominującą). 
 
Wersja trudniejsza:  Dziecko stoi w odległości około 1 metra od wiszącej piłeczki i  trzyma drążek  oburącz, w 
następujący sposób: cztery palce obejmują go od góry a kciuk powinien być umieszczony od spodu kijka. Terapeuta 
wprawia piłkę w ruch wahadłowy,   tak aby płynnie się kołysała. Zadaniem dziecka jest uderzenie kołyszącej się piłki 
odpowiednim polem/kolorem drążka, gdy ta przekracza linię środkową jego ciała.  
Warianty ułożenia rąk i pola odbijania piłeczki: 

• dłonie na zielonych polach, a uderzenia  piłeczki polami/kolorami: żółtym, czerwonym, (prawym i lewym),  
białym 

• dłonie na żółtych polach, a uderzenia  piłeczki polami/kolorami: zielonym, czerwonym, (prawym i lewym), 
białym 

• dłonie na czerwonych polach, a uderzenia piłeczki polami/kolorami: zielonym, żółtym, (prawym i lewym), 
białym 



Najpierw demonstrujemy dziecku układ dłoni na drążku i podajemy instrukcję: np. dłonie na zielonych polach -  
uderzamy  kolorami: żółtym, czerwonym, raz z prawej raz z lewej strony, białym, itd. W dalszym etapie ćwiczeń, 
dziecko samo wybiera kolor, na którym ma ułożyć dłonie i  samo głośno podaje kolor strefy uderzenia.   
Każde  ćwiczenie powinno zostać  powtórzone przez dziecko  od pięciu do dziesięciu razy w zależności od jego 

możliwości. 

 

Ćwiczenia  z piłką wiszącą   typu Marsdena, drążkiem sterującym i  poduszką powietrzną 

 

Opis i rodzaje ćwiczeń: 

Poduszkę należy nadmuchać na ¾ tak,  aby przy nacisku sprężynowała. 

 Dziecko stojąc na środku poduszki stara się utrzymać równowagę:    
o trzymając  przed sobą  w wyprostowanych rękach drążek 
o unosząc go nad głowę   
o przenosząc za głowę i opierając  na barkach. 

Obserwujemy, czy dziecko się chwieje, czy jest w stanie  utrzymać dwoma rękami drążek  w wyprostowanych rękach, 
czy  nie widać współruchów  w  obrębie twarzy. Oceniamy orientacyjnie  czas utrzymania równowagi. Dzieci znające 
liczebniki mogą głośno liczyć do momentu utraty równowagi. Maksymalnie do 10-ciu.  
 
Kolejne ćwiczenie. Długość linki  ustalamy w następujący sposób: dziecko stojąc na poduszce wyciąga przed siebie 
wyprostowana rękę i na tej wysokości powinna być zawieszona piłeczka. Linkę skracamy,  zawiązując  gumką 
recepturką  w rodzaj pętelki (nie zaciskając zbyt mocno, aby móc wrócić do jej  poprzedniej długości). 

 Dziecko  stojąc na poduszce w odległości wyciągniętej od piłki ręki, wprowadza ją w  ruch wahadłowy. 
Następnie,  stara się popychać do przodu kołyszącą się piłkę, naprzemiennie prawą i lewą ręką  oraz pod 
kątem,  prawą  ręką w lewo i  lewą ręką w prawo:  
o wewnętrzną częścią   dłoni  
o piąstkami  
o opuszkami palców 

oraz przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki. 

 

 

          

 

 


