
1. Ćwiczenie z zakresu orientacji w schemacie ciała i przestrzeni 

Wykonajcie następujące polecenia (dla ułatwienia, na prawą rękę dziecka załóżmy gumkę lub 

zawiążmy wstążkę): 

- podnieś do góry rękę prawą i pomachaj nią,   

- wyciągnij przed siebie rękę lewą,  

- złap się lewą ręką za prawe ucho,  

- zakryj lewe oko prawą ręką,   

- zakryj prawe oko lewą ręką,  

- stań tylko na prawej nodze i unieś lewą rękę do góry,  

- stań tylko na lewej nodze i unieś prawą rękę do góry,  

- zrób trzy kroki w przód,  

- zrób dwa kroki w prawo, 

- zrób dwa kroki w tył, 

- zrób trzy kroki w lewo. 

2. Ćwiczenie z zakresu położenia danego przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby.  

Weźcie do ręki swoją ulubioną zabawkę i postępujcie zgodnie z następującymi poleceniami: 

– połóż zabawkę przed sobą,  

– połóż zabawkę za sobą,  

– połóż zabawkę po swojej prawej stronie,  

– trzymaj zabawkę  nad sobą,  

– połóż zabawkę po swojej lewej  stronie. 

3. Kształtowanie orientacji kierunkowej w zakresie odróżniania stron prawa – lewa. 

Rodzic układa przed dzieckiem wybrane owoce i warzywa. Po środku ustawia dwie tace, na 

które dziecko będzie kładło wskazany owoc lub warzywo. Rodzic wskazuje dziecku, która 

taca leży po prawej, a która po lewej stronie dziecka. Można wybrać tace w dwóch różnych 

kolorach tak, aby dziecko kojarzyło kolor z kierunkiem. Następnie rodzic informuje dziecko, 

że trzeba posegregować zgromadzone produkty. – Na prawej tacy będziemy kłaść wszystkie 

owoce, a na lewej warzywa. Dziecko układa na wybranej tacy konkretne produkty. 

To ćwiczenie można wykonywać z dowolnymi produktami, np. segregując zakupy na stole, a 

następnie układając je do wyznaczonych miejsc (np. wszystkie owoce ułóż w górnym rogu 

lewej krawędzi stołu, wszystkie warzywa w lewym dolnym rogu, napoje ustaw na środku 

stołu itd.) 

4. Ćwiczenie z zakresu orientacji kierunkowej względem innych przedmiotów. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat ilustracji określając, gdzie znajdują się poszczególne 

elementy względem innych (np. Dom znajduje się na środku obrazka. Nad domem świeci 

słońce. Część słońca jest za chmurą. Chmura zasłania słońce. Po prawej stronie domu rośnie 

drzewo. Pod drzewem po jego lewej stronie leży jabłko. Jabłko leży po prawej stronie domu, 

między domem a drzewem. Z lewej strony domu rośnie kwiatek. Na kwiatku siedzi motyl.). 

Następnie rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące położenia poszczególnych elementów  

w przestrzeni (np. Gdzie jest motyl? Gdzie rośnie drzewo? Gdzie jest ptak?  






