
PRZYKŁAD ĆWICZENIA 

 

2. Stymulacja   układu przedsionkowego i dotykowego oraz koordynacji międzypółkulowej. 

Poduszka powietrzna 
Dmuchana, prostokątna poduszka  pokryta jest welurem,  w kolorze granatowym. Podczas nadmuchiwania  trzeba 
lekko uciskać  zawór, podobnie należy postępować  przy wypuszczaniu powietrza. 
Nie należy   wypełniać jej  powietrzem   na maksimum, ale  na ¾, tak aby sprężynowała.  Naciskając poduszkę  
obiema dłońmi  powinno się sprawdzić, czy się lekko  ugina.  Można także  poprosić dziecko, aby pochodziło 
(„podreptało’’) w miejscu  na poduszce, uklękło lub usiadło na niej. Ocenimy wówczas wspólnie z dzieckiem,  czy  
podczas tej aktywności  ruchowej ma przyjemne odczucia. Jeśli nie, należy wypuścić trochę powietrza i sprawdzić 
ponownie stopień sprężynowania (stopnia uginania) poduszki.  Ćwiczenia można wykonywać w pozycji stojącej, 
siadzie skrzyżnym, klęku i leżeniu. Poduszka stanowi podstawę do tzw. statycznych ćwiczeń na niestabilnym podłożu. 
Najlepiej aby dziecko  ćwiczyło tylko  w skarpetach frotte.  
Poduszka  podczas  terapii domowej  stanowi rodzaj  zamiennika  dysku sensomotorycznego. 
Podczas wszystkich ćwiczeń  terapeuta/rodzic powinni znajdować się  w bliskiej odległości od dziecka, aby je 
asekurować. 
 

Cel ćwiczeń:  poprawa ogólnej koordynacji ruchowej, usprawnianie reakcji równoważnych, siedzenia  dynamicznego 
(  ze  stymulacją przedsionkową  ) ,usprawnianie  czucia głębokiego , stymulacja oko-ruchowa przy ruchach 
przewidywalnych i nie przewidywalnych 

 
Przykładowe  ćwiczenia w pozycji stojącej i w klęku  

1. Podczas stania na poduszce utrzymywanie równowagi:  

 Przy staniu w rozkroku przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę 

 Utrzymanie nieruchomej pozycji według podanej instrukcji: skrzyżuj ręce na piersiach,  
połóż  na ramiona, wyciągnij prze siebie, skrzyżuj nogi. Możemy także mierzyć  czas  głośno licząc 
maksymalnie do 10-ciu  jak długo dziecko wytrzyma w danej pozycji  
( sporadycznie,  nie zawsze ) lub wykorzystać klepsydrę 

 Kucanie i wstawanie w parze z rodzicem/terapeutą  trzymając się za ręce 

 Łapanie dmuchanej piłki rzucanej  do dziecka , później piłki mniejszej z wypustami  

 Stanie z piłką dmuchaną trzymaną  przed sobą  w wyciągniętych rękach 
 a  następnie z uniesioną  nad głową  

 Marsz  w miejscu połączony z klaskaniem,  później z wymachami rąk  

 Próby stania na jednej nodze ( z asekuracją ) i utrzymania równowagi  

 Rzucanie do celu piłeczek sensorycznych ( należy je dziecku  podawać ) np. do kosza biurowego lub pudła 
kartonowego . Prawą  ręką do kosza  ustawionego z prawej strony, lewą  ręką  do kosza  stojącego z prawej 
strony.  

 Rzuty celownicze  woreczkami  do  piłeczki  zawieszonej w siatce na haczyku  wkręconym w  sufit 
 (trudniejsza wersja) 

2. W pozycji w  klęku  na poduszce  i w siadzie skrzyżnym  utrzymywanie równowagi: 

 Klęk z siedzeniem na piętach , ręce wyciągnięte w bok 

 Klęk z siedzeniem na piętach , ręce wyciągnięte w bok z lekkim kołysaniem na boki 

 Podczas klęku z wyprostowanym tułowiem lub w siadzie na piętach  łapanie dmuchanej piłki 

 Ćwiczenia jak wyżej  tylko w siadzie skrzyżnym. 
 

Ćwiczenia wspomagające przy nadreaktywności dotykowej  

 napieranie na siebie plecami w pozycji siedzącej i stojącej  ( dziecko, rodzic ) 
 kołysanie ( w pozycji siedzącej na macie dziecko  w uścisku z rodzicem ) na boki, do przodu i do tylu  .Tempo i 

rytm kołysania powinien być miarowy i nie za szybki 
 trzepotanie dłońmi dziecka ( najlepiej obiema jednocześnie ) trzymanymi za nadgarstki 
 szczotkowanie  dłoni  silikonową  miotełką  ( zdecydowanymi, mocnymi  ruchami, od nadgarstka do końca 

palców, pocieranie każdego palca z osobna, omiatanie zdecydowanymi , mocnymi pociągnięciami  wnętrza 
dłoni 



 naciąganie palców dłoni : każdy palec począwszy od wskazującego kończąc na kciuku obejmujemy  i  
ściskamy a następnie rozciągamy w stawach   

 stymulacja palców stopy: nogę dziecka unosimy  w górę. Jedną ręką trzymamy jego stopę w okolicy stawu 
skokowego a drugą zaczynając  od małego palca delikatnie, ale zdecydowanie obracamy nim kilka razy i 
naciągamy. 

 

          

 

 


