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W rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących bardzo ważne 

są  ćwiczenia równoważne, stymulujące reakcje obronne, ćwiczenia propriocepcji 

oraz  ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej i mięśnie kończyn górnych. 

Aktywność ruchowa zmniejsza napięcie mięśniowe oraz pobudzenie wpływa 

na poprawę samopoczucia. Bardzo ważne jest żeby zabawy ruchowe, były dla dziecka 

atrakcyjne a osoba prowadząca zapewniała dziecku poczucie bezpieczeństwa.  

Dostarczanie wrażeń z różnych narządów zmysłów minimalizuje pojawianie 

się blindyzmów – które są formą autostymulacji, rozładowujące napięcie  

emocjonalno- ruchowe dziecka niewidomego.  

Ważna jest stymulacja układu przedsionkowo-proprioceptywnego. 

Oba systemy zmysłowe są najwcześniej rozwijające się. Receptory układu 

przedsionkowego mieszczą się w uchu wewnętrznym i mają związek z systemem 

słuchowym. Receptory układu proprioceptywnego rozmieszczone są w mięśniach, 

ścięgnach i stawach. Układ przedsionkowo-proprioceptywny umożliwia odbieranie 

informacji i doznań związanych z ruchem i ze zmianą ruchu. Odpowiednio dobrane 

ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy normalizują działanie systemu 

nerwowego i mają wpływ na odbiór wrażeń przez inne zmysły. Z układem 

przedsionkowym współpracuje system propriocepcji, który odbiera informację 

z mięśni i ścięgien. Prawidłowe działanie tego sytemu wpływa na budowaniu 

schematu ciała i poczucie gdzie znajdują się nasze części ciała w przestrzeni i jak się 

poruszają. Wpływa na sprawne poruszanie się oraz wykonywanie czynności bez 

kontroli wzrokowej. Wpływa na funkcje motoryczną i koordynację ruchu.  

Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej oraz mięśni kończyn górnych, 

przygotowuje dzieci do nauki chodzenia z pomocami przed laskowymi, a docelowo 

z laską.  

            Przykładowe zabawy stymulujące układ przedsionkowy : 

 W siadzie kręcenie się w kółko na pośladkach 

 Ślizganie się w kółko na brzuchu i plecach 

 Skoki pajacyka 

 Skakanie na materacu  

 Toczenie się po materacu  

 Huśtanie w kocu, na huśtawce 

 Huśtanie w hamaku 

 Zjeżdżanie ze zjeżdżalni w różnych pozycjach 

 Jazda na hulajnodze 

 Skakanie na piłce typu skoczka 

 Bujanie się na koniku na biegunach 

 Bujanie się na fotelu bujanym 

 Zeskakiwanie z niedużej wysokości  

 Skakanie na trampolinie  
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Przykładowe zabawy usprawniające układ dotykowy: 

 Dotykanie dłoni oraz przedramion  różnymi materiałami, (na początku dobieramy 

fakturę, która akceptuje dziecko) 

 Wkładanie rąk do kasz, ryżu, kosza z piłeczkami, do miseczki z ciepła i letnią wodą. 

 Szukanie zabawek schowanych w kaszach w ryżu, w piasku, w makaronie, grochu 

 
 Różnicowanie szczypania, oklepywania, drapania,  

 Stymulacja termiczna : stosowanie na przemian zimnych kompresów żelowych 

i ciepłych, lub dotykanie butelki z ciepłą i zimną wodą dłońmi i stopami 

 Smarowanie dłoni pianką do golenia 

 Zabawa „zgadnij, w którym miejscu dotknęłam twojej ręki”: rodzic dotyka swoim 

palcem jedno miejsce na dłoni lub przedramieniu dziecka. Dziecko wskazuje dotknięte 

miejsce . 

 Odtworzenie przez dziecko wzorów kreślonych przez rodzica na dłoni i przedramieniu 

dziecka  

 Domino dotykowe: dobieranie w pary takich samych faktur, figur  

 
 Robienie kul z papieru o różnej faktorze ( papier gazetowy, foli aluminiowa), rzucanie 

nimi jak najdalej  

Przykładowe zabawy normalizujące układ proprioceptywny: 

 W leżeniu na brzuchu: masaż pleców, rąk i nóg dziecka piłkami o różnym stopniu 

sprężystości oraz o zróżnicowanej fakturze, delikatne powolne ruchy turlania i 

sprężynowania 
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 Zabawa w naleśnika: rodzic zawija dziecko w kocu ( głowa zawsze na zewnątrz), 

następnie dociska delikatnie nóg, pleców i rąk. Koc można stosować naprzemiennie 

z karimatą, folia bąbelkową. 

 Zabawy w siłowanie się . Rodzic z dzieckiem leżą na macie ich stopy stykają się 

i delikatnie przepychają, rodzic z dzieckiem stykają swoje dłonie i przepychają się lub 

bawią w „ nie daj się popchać”, rodzic z dzieckiem siedzą tak aby plecy stykały się 

ze sobą i bawią się kto pierwszy przepchnie druga osobę, 

 Ciągnięcie liny. Rodzic przywiązuje linę do garnka lub do kosza, dziecko trzyma 

drugi koniec liny. Do garnka można wkładać różne rzeczy. Dziecko musi przyciągnąć 

garnek poprzez ciągnięcie liny aby dowiedzieć się co jest w środku garnka . 

( można linę zawiązać na wałek kuchenny. Dziecko zwijając linę przyciąga garnek ) 

 Zabawa z liną . Dziecko siedzi na podłodze lub na deskorolce, mocno trzyma linę, 

rodzic ciągnie ją. Dziecko siedzi na podłodze lub na deskorolce, trzyma linę 

i podciągając się rękoma jedzie do przodu . Dziecko leży na brzuchu na podłodze, 

lub na deskorolce, trzymając się liny podciąga się , lub mocno trzyma a rodzic ciągnie 

linę  

 Chodzenie po różnych fakturach 

 Zgniatanie stopami  rolek po papierze toaletowym  

 

 Leżenie na podłodze, stopy oparte o ścianę, toczenie piłki, wałka kuchennego  po 

ścianie  

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, przedramion, dłoni, nadgarstków i palców. 

 Krążenie ramion  

 Klaskanie z przodu z tyły, z prawej i z lewej strony 

 Zabawy w dyrygowanie przy muzyce  

 Mocne zaciskanie dłoni 

 Rwanie różnego rodzaju papieru na różne kawałki 

 Odkręcanie i zakręcanie słoików 

 Łamanie patyczków 

 Robienie konfetti dziurkaczem biurowym 

 Temperowanie kredek 

 Przypinanie i odpinanie klamerek  
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Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną  

 Chodzenie po wyznaczonej trasie. Dziecko idzie do dźwiękowej zabawki  

 Chodzenie wzdłuż wyznaczonej liny  

 Zabawa z zakupy. Dziecko idzie wzdłuż wyznaczonej liny do zrobionego sklepu, 

wybiera przedmiot i wraca po linie do miejsca początkowego. 

 Dziecko siedzi na deskorolce i przemieszcza się wzdłuż liny .  

 Dziecko liczy kroki jak długi i jak szerokie jest pomieszczenie, w którym się znajduje  

 


