
1. Rewalidacja 

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów  re- znów, validus – mocny.  Oznacza 
przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi 
celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; 
usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. 

2. Osoba prowadząca  

W szkole Podstawowej nr 112 z oddziałami integracyjnymi zajęcia rewalidacyjne prowadzone są 
przez Agnieszkę Gradowską – pedagoga specjalnego, reedukatora, terapeutę integracji 
sensorycznej i logopedę.  

 

 

 

 

 

 



3. Cel 

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na 
mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. 

4. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych: 

 maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. 
które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, 

 optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, 
 kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie 
 dynamizowanie rozwoju 

 

5. Metody i techniki postępowania rewalidacyjnego 

Preferowane obecnie nauczanie całościowe, sytuacyjne, zintegrowane, poznanie wielozmysłowe 
– pozwalają na łączenie różnorodnych metod i technik pracy, o ile ich zastosowanie jest diagnozą 
pedagogiczną i przynosi określone korzyści dziecku. 

Poniżej wymieniam niektóre ze stosowanych metod, technik i sposobów postępowania 
rewalidacyjnego z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

Pedagogika zabawy – pojęcie „zabawa ”nasuwa celne skojarzenia: „coś, co jest 

przyjemne” i „coś, co wyzwala spontaniczne zachowania”, „coś, co daje radość”. 

Działania poprzez zabawę mają wpływ na: 
1) edukację estetyczną – rozwijają oraz pogłębiają wrażliwość, wyobraźnię 
artystyczną, pozwalają na własną twórczość, a nie odtwórczość znanych 
schematów, 
2) edukację intelektualną – ponieważ kształtują spostrzegawczość, pamięć, 
myślenie, rozwijają zainteresowania i umiejętności, dostarczają wiedzy o 
otaczającej rzeczywistości, 
3) edukację moralną, gdyż kształtują postawy humanistyczne, umiejętność 
rozumienia drugiego człowieka, 
4) edukację społeczną, dlatego, że integrują grupę, kształtują kulturę 
współżycia i współdziałania. 
 



 
 

Integracja sensoryczna (SI) – terapia ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko 

chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie 
uczy się konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy 
nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako 
konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. 

 
Wskaźniki zaburzeń dzieci w wieku szkolnym:  

 Jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod 
nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy, 

 Nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki, 
 Dziecko nie może usiedzieć w miejscu, jest wciąż w ruchu, wierci się w ławce, wstaje 

podczas lekcji lub też dziecko jest ospałe, prowadzi siedzący tryb życia 
 Dziecko ma trudności z czytaniem zwłaszcza na głos 
 Dziecko ma kłopoty z pisaniem, pisze wolno, nie mieści się w liniach, nieprawidłowo trzyma 

długopis 
 Dziecko wolno wykonuje zadania, jest prawie zawsze ostatnie 
 Dziecko jest niezdarne, często potyka się 
 Przyjmuje nieprawidłową postawę przy biurku 
 Myli słowa dźwiękowo podobne 
 Mowa dziecka jest niewyraźna, występuje nieprawidłowa artykulacja 
 Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi 

 
Techniki terapeutyczne  zaczerpnięte z Metody Integracji Sensorycznej stosowane w 
gabinecie rewalidacyjnym: 
 - stymulacja układu przedsionkowego (trampolina, piłka typu skoczek), 
- stymulacja czucia głębokiego (masaż różnego rodzaju piłkami, dociskanie, wałkowanie), 
- usprawnianie funkcji słuchowych (rozpoznawanie dźwięków, trening wrażliwości i ostrości 
słuchowej oraz koordynacji słuchowo – ruchowej; rozpoznawanie dźwięków podczas 
stymulacji przedsionkowej), 
- kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego, 
- ćwiczenia oddechowe – wydłużanie fazy wydechowej – puszczanie baniek mydlanych, 
gwizdki, wiatraczki; 
- stymulacja węchowa – różnicowanie zapachów, rozpoznawanie. 
 

 



Metoda Dennisona – Kinezjologia Edukacyjna to metoda stymulująca prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego opracowana przez amerykańskiego psychoterapeutę dr Paula 
Dennisona. Opiera się na założeniu, że podstawą sukcesu w uczeniu się, nabywaniu nowych 
zdolności i umiejętności i rozwijaniu już nabytych jest prawidłowe funkcjonowanie półkul 
mózgowych, a w szczególności ich dostateczna integracja i odpowiednia organizacja. 
 
Ćwiczenia przekraczanie linii środka zaczerpnięte z Metody Denisona stosowane w gabinecie 
rewalidacyjnym: 
 
a. ruchy naprzemienne - polega na jednoczesnym ruchu nogą i przeciwległą do niej ręką. 
Przypomina to maszerowanie w miejscu. Można stosować wiele wariantów tego ćwiczenia: 
- w pozycji stojącej uginamy i unosimy kolano, dotykamy go przeciwległą dłonią 
- w pozycji stojącej uginamy i unosimy kolano, dotykamy go przeciwległym łokciem 
- w pozycji stojącej dotykamy dłonią przeciwległej pięty za plecami 
- w pozycji siedzącej poruszamy jednocześnie nogą i przeciwległą do niej ręką.  
Ruchy wykonujemy na zmianę: raz prawa noga i lewa ręka, raz lewa noga i prawa ręka. 
Wskazane jest, by tempo wykonania było wolne, ruchy zaś dość precyzyjne i płynne. 
 
b. rysowanie oburącz - jest to „bazgranie” wykonywane obiema rękoma jednocześnie na dużej 
płaszczyźnie (tablicy, arkuszu papieru) bądź w powietrzu. Rysowanie odbywa się z zachowaniem 
linii symetrii, tzn. obie ręce rysują symetrycznie to samo po dwóch stronach wyznaczonej, 
pionowej linii.  
 
c. leniwe ósemki – ćwiczenie to poprawia płynność czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, 
słuchania i myślenia jednocześnie oraz koordynację ręka-oko i oko-ręka. 
 

 
 
d. alfabetyczne ósemki – ćwiczenie to poprawia samą technikę pisania, literowania, ortografię, 
rysowanie oraz koordynację wzrokowo-ruchową, doskonali pisemną komunikację. 
 

 
 
 
 



Program M. Frostig i D. Horne – program rozwijający percepcję wzrokową rozwija i 

integruje zdolność koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. 
Ćwiczenia te usprawniają dokładność, wytrwałość oraz koncentrację uwagi. Wykorzystuje się je 
w pracy z dziećmi z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową oraz praksją. 
 

 
 
 

Bajkoterapia – to terapia przez bajki. Jej pedagogiczny aspekt koncentruje się wokół roli 

książki jako metody leczenia opartego o proces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu sobie z 
trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają wystąpić w zachowaniu, uczuciach i wierzeniach. 
Oddziaływanie książki polega na zmianie sposobu widzenia swojej sytuacji, siebie, pogłębianiu 
samoświadomości. 
 

 
 



Cele biblioterapii: 

✗ pomaga pokonać problemy, 

✗ podaje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie, 

✗ koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, 

✗ integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie, 

✗ niesie ulgę w cierpieniu, 

✗ wzmacnia poczucie własnej wartości, 

✗ przygotowuje do pełnienia ważnych ról, 

✗ akceptuje siebie i własną sytuację, 

✗ zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzi agresję, 

✗ wzmacnia motywację do uczenia się, 

✗ pomaga w uaktywnianiu siebie, 

✗ pomaga w procesie rozwoju, 

✗ pomaga samotnym, nieśmiałym, zakompleksionym, mało aktywnym. 

 
 

 

 


