
Stymulacja układu przedsionkowego 

 

Zasady stymulacji ruchem: 

• Każdy rodzaj ruchu , zabawy ruchowej musi być przez dziecko 

akceptowalny 

• Nie można forsować ruchu, który wywołuje u dziecka wyraźny niepokój 

• Należy stopniować  intensywność zabaw ruchowych  

• Należy obserwować s tan pobudzenia dziecka dostosować do niego tempo 

aktywności ruchowej 

 

Przykłady zabaw : 

•  Ćwiczenia na piłce typu kangur  lub na dużej piłce gimnastycznej, 

balansowanie na piłce na brzuchu, plecach ( jeżeli dziecko na to pozwala), 

można te ćwiczenia wykonywać wraz z dzieckiem. W trakcie tych 

ćwiczeń można włączyć muzykę 

 

• „kołyska”  przód, tył, na boki. Można te ruchy wykonywać wraz z 

dzieckiem trzymając je na własnym ciele np. zabawa w zegar ( duzy zegar 

bije bim-bam , ręce wyciągnięte do boku i przenosimy ciężar ciała  z 

jednej strony na drugą, mały zegarek cyka cyk-cyk, ruchy głową do 

przodu do tyłu, budzik robi dryyńń-potrząsamy całym ciałem ) 

 

 

• Bujanie dziecka w kocu, do przodu, do tyłu, na boki 

 

•  Dziecko siedzi na kocu, a my chwytamy go za rogi i ciągniemy po 

pokoju, dziecko może także leżeć na brzuchu, na plecach, na boku. 

Możemy w ten sposób przewozić różne zabawki z jednego miejsca do 

drugiego. 

• Na podłodze kładziemy deskę do prasowania, na której kładziemy 

dziecko . chwytamy koniec deski przy głowie dziecka ,lekko unosimy nad 

podłogę i huśtamy do góry, w dół ,na boki 

 

• Siedzimy na podłodze z podkurczonymi nogami. Dziecko chodzi dookoła  

a my wystawiamy przeszkody ( ręce, nogi ), które ono przekracza 

przechodząc nad/pod reką/nogą 



• Stawiamy dwa krzesła jedno za drugim, siadamy na nich wraz z 

dzieckiem i udajemy , ze jedziemy samochodem, kręcimy kierownicą ( 

przechylamy się na boki), hamujemy i dodajemy gazu ( ruchy ciała do 

przodu i w tył), jedziemy po nierównej drodze ( podskakujemy ) 

 

• Na podłodze rozmieszczamy gazety, są to kamienie w wodzie. Idziemy 

gęsiego, przechodząc , skacząc z jednego kamienia na drugi tak a by nie 

wpaść do wody 

 

 

• Na podłodze kładziemy sznur, próbujemy najlepiej boso chodzić po 

leżącym sznurze 

 

• Rozstawiamy meble, pudła i wszystko co może służyć  do budowania toru 

przeszkód ( coś do przechodzenia pod/nad, do chodzenia i schodzenia). 

Dziecko pokonuje tor przeszkód 

 

 

• Zbijanie baniek mydlanych ręką, nogą, rakietkami, łapanie baniek 

oburącz, w kubeczki 

 

 

Dodatkowo można przygotować dziecku w domu kryjówkę, w której 

będzie mogło  się wyciszyć  np. mały namiot wypełniony poduchami. 

Pamiętajmy o ograniczeniu bodźców sensorycznych ( 

radio/telewizor/komputer), silne słoneczne światło, błyski latarni, światła z 

ulicy. 


