
 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA, SURDOPEDAGOGICZNA 

 

                                                                „Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie 

                                                                podlewać, poświęcać im uwagę i pielęgnować. W ta- 

                                                                kich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a po- 

                                                                tem zakwitają.” 

                                                                                                                             Shinichi Suzuki 

                                                                                                                   „Pod opieką miłości” 

 

Celem nadrzędnym w terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka 

(umysłowego, psychicznego i społecznego), a ponadto korygowanie zaburzonych funkcji, ułatwianie 

dzieciom opanowywania wiadomości i umiejętności, rozbudzanie zainteresowań dziecka, 

wzmacnianie wiary we własne możliwości, wyrabianie właściwej motywacji do nauki, ocena 

możliwości i funkcjonowania psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji, badań 

diagnostycznych (diagnoza pedagogiczna). 

 Na zajęciach rozwijana jest: 

 percepcja słuchowa, 

 spostrzeganie wzrokowe, 

 usprawnianie integracji wzrokowo-ruchowo-słuchowych, 

 usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 sprawność ruchowa (w obrębie motoryki małej i dużej), 

 orientacja w schemacie ciała i orientacja przestrzenna, 

  pamięć słuchowa i wzrokowa, 

 koncentracja uwagi. 

 W tym celu wykorzystywane są następujące metody: 

 Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, polegająca na wspomaganiu prawidłowego rozwoju 

dziecka i eliminację jego zaburzeń poprzez wielozmysłową stymulację psychomotoryczną i 

społeczną opartą na ruchu i „dobrym” dotyku. Metoda ta rozwija świadomość własnego ciała i 

otaczającej nas przestrzeni, pomaga zdobyć pewność siebie, ułatwia nawiązanie kontaktu i 

współpracę z partnerem(terapeutą, rówieśnikiem)oraz działania twórcze. 

 

 Programy Aktywności M.Ch.Knill Świadomość ciała, Kontakt i komunikacja to ćwiczenia 

mające na celu poznanie przez dziecko schematu własnego ciała, rozwijanie kontaktu 

społecznego i wzrokowego oraz rozwijanie umiejętności kontroli ruchów. Każdy ruch dziecka 

wspierany jest przez specjalny akompaniament muzyczny co podwyższa uwagę dziecka i 

koncentruje go na wybranych aktywnościach. 



 

 

 

 

 Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona jest naturalną metodą wspomagania i stymulacji 

funkcjonowania dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, oparta jest na ruchu i ćwiczeniach 

fizycznych, które synchronizują pracę półkul mózgowych, prowadząc do lepszego ich 

wykorzystania. 

 

 Terapia ręki – usprawnianie manualne. Obejmuje ćwiczenia mające na celu poprawę 

napięcia mięśniowego ręki i dłoni, usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów 

dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych, dzięki którym dziecko poznaje 

faktury materiałów. 

 

 Elementy muzykoterapii, której zastosowanie w terapii małego dziecka ma olbrzymie 

znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Muzyka ułatwia również 

dotarcie do małego, niepełnosprawnego dziecka, pozwala na nawiązanie z nim kontaktu. 

 

 Metoda Dobrego Startu rozwija i usprawnia jednocześnie funkcje wzrokowe, słuchowe, 

językowe, kinestetyczno-ruchowe, motoryczne. Kształci prawidłową lateralizację, orientację 

w schemacie ciała i przestrzeni, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, szczególnie 

dzieciom z różnymi dysfunkcjami. 

 

 Metoda E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, są to zajęcia w formie gier, zadań i zabaw 

przygotowujących do nauki matematyki, tzw. „dziecięca matematyka”. 

 

 Zabawy fundamentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 – 6 lat. 

Wykorzystujemy w pracy Zabawy, gdyż mają znaczący wpływ na wszechstronny i harmonijny 

rozwój dziecka. Dziecko rodzi się z dużą liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do 

osiągania sukcesów. Jednak nie liczba komórek nerwowych mózgu decyduje o inteligencji, a liczba 

połączeń stworzonych między tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia i 

myśli, którymi terapeuta, rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie jego życia bogate i 

stymulujące środowisko. Cała więc wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie 

oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia. Myślą przewodnią „Zabaw 

Fundamentalnych” jest: jednocześnie uczyć się i bawić. 

Podczas zajęć każde dziecko traktowane jest indywidualnie, uwzględniane są jego potrzeby oraz 

możliwości rozwojowe. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej, jak również z partnerem – 

dzieckiem, na podobnym 
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