
INDYWIDUALNY  PROGRAM  EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 

DLA  ……………………………………………………………………… 

NA  (okres w którym  obowiązuje  program)  ZAKRESU  TERAPII 

 

1.Przeznaczenie  programu: 

Program  przeznaczony  dla  ucznia ……………………………………. na  podstawie  orzeczenia  o  

potrzebie  kształcenia  specjalnego nr ………………………………………………………………………… w  wymiarze  

……………… (5, 4 itp.)  godzin w  roku  szkolnego……………………….. Zajęcia  będą  odbywały  się…………    

(1,2 razy w tygodniu) w godzinach od …………………….. do …………………… w sali …………………. 

 

2. Charakterystyka  ucznia: 

 W  dniu  ……………………………….. wydano  orzeczenie nr ………………………. Zespół  orzekający  

orzekł …………………………………………. (rodzaj  niepełnosprawności).  

Zalecenia : (zawarte  w  orzeczeniu). ………………………………………………………………….. 

 

3. Diagnoza  funkcjonalna: 

I. Diagnoza  środowiska  rodzinnego: (rodzina  pełna, niepełna, jak  funkcjonuje, stan zdrowia, status  

materialny ip.) 

II. Diagnoza  funkcjonowania  dziecka: (na  podstawie  obserwacji, rozmowy z rodzicem) 

- motoryka mała, 

- motoryka duża, 

- aktywność  własna  dziecka, 

- aktywność  poznawcza, 

- funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne, 

- mowa i komunikacja, 

 - socjalizacja, 



- umiejętności  samoobsługowe. 

 

4. Podsumowanie  diagnozy  funkcjonalnej: 

I. Główne  obszary  zaburzeń ……………………………… 

II. Silne  strony  rozwoju  dziecka ………………………… 

 

5. Procedura  osiągania  celów:  

I. Metody  (jakie  przewidujemy  stosować np. metod  wyzwalania  potencjału, integracji  

sensorycznej, itp.) 

II. Formy  pracy: 

- indywidualna, 

 -w miarę  postępów  dziecka  wdrażanie  do  pracy  w  grupie. 

 

6. Przewidywane  osiągnięcia  ucznia. 

 

7. Sposoby  ewaluacji  programu. 

 

8. Formy  współpracy  z  rodzicami: 

- objaśnianie  mechanizmów  zachowań  dziecka, 

- pomoc  w  niwelowaniu  zachowań  trudnych, 

- zapewnienie  rodzicom  możliwości  obserwacji  zajęć, 

- włączenie  w  wybrane  ćwiczenia  terapeutyczne, 

- objaśnienie  celów  ćwiczeń, 

- przygotowanie  i  objaśnienie  ćwiczeń  do  realizacji  w  domu, 

- zapoznanie  rodziców  z  okresowym  dokonywaniem  oceny  postępów  dziecka. 



9. Formy  współpracy ( np. z  innymi  terapeutami, organizacjami, stowarzyszeniami ) . 

 

10. Program : 

CELE  OGÓLNE ZADANIA  SZCZEGÓŁOWE PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA UWAGI 
1.Rozpoznawanie 
sytuacji  
psychicznej  i  
potrzeb  
terapeutycznych  
dziecka. 

1.Zapoznanie  z  
dokumentacją  dziecka. 
2.Wywiad  z  rodzicami. 
3.Obserwacja  w  sytuacjach  
spontanicznych  i  
standaryzowanych 
(kwestionariusz). 

Dobra  znajomość  dziecka  i  
jego  potrzeb  pozwoli  na  
prawidłowe  zaplanowanie  
pracy  terapeutycznej  i  
zdeterminuje  jej  efektywność. 

 

2.Nawiązanie  
kontaktu  z  
dzieckiem, 
wytwarzanie  
poczucia  
bezpieczeństwa. 

1.Lustrzane  odzwierciedlanie  
aktywności  dziecka. 
2.Wprowadzanie  zabaw  
wytwarzających  poczucie  
bezpieczeństwa (z zakresu  
życia  prenatalnego) * woda, 
*piasek, *itp. 
3.Zapewnienie  dziecku  
bezpieczeństwa  
sensorycznego (eliminowanie  
aktywności  z  zakresu  kilku  
modalności  - receptorów, 
uwzględnienie  progów  
tolerancji  z  zakresu  zmysłów: 
wzroku, węchu, słuchu, 
dotyku. 

Poczucie  bezpieczeństwa  
dziecka  wpłynie  na  
efektywność  oddziaływań  
terapeutycznych  i  pozwoli  na  
pogłębianie  kontaktu  z  
terapeutą. 
Aktywności  z  zakresu  regresji  
terapeutycznej  złagodzą  obrazy  
autystyczne  i  stopniowo  
uwolnią  mechanizmy  
więziotwórcze.  

 

3.Świadomość  
ciała. 

1.Stymulacja  ciała  dziecka  
bodźcami  zróżnicowanymi   
pod  względem  faktury  i  
temperatury. 
2.Stosowanie  masażu  
ręcznego (silnego, 
szorującego) 
3.Stosowanie  masażu  
aparatem  o  zróżnicowanych  
końcówkach. 
4.Zawijanie  w  koc, uciskanie  
wzdłuż  ciała (naleśnik). 
5. Wałkowanie  ciała wałkiem, 
piłką. 
6.Szczotkowanie różnymi 
szczotkami i pędzlami dłoni i 
przedramion. 
7.Dostarczanie  doznań  
wibracyjnych. 
8.Chodzenie  po  
zróżnicowanym  podłożu. 
9.Rysowanie  wzorów  i  figur  

Stosowane  oddziaływania  
wpłyną  na  stopniową  
eliminację  nadwrażliwości 
/niedowrażliwości  dotykowej co 
pogłębi  poczucie  
bezpieczeństwa  dziecka  i  
komfort  życia , ułatwi  kontakty  
z  rówieśnikami, zmniejszy  ilość  
zachować  autostymulacyjnych, 
wpłynie  na  poprawę  
koncentracji  uwagi. 

 



na  ciele  dziecka. 
10.Rozpoznawanie  
przedmiotów na podstawie  
dotyku. 
11.Wskazywanie  i  nazywanie  
części  ciała. 
12.Odzwierciedlanie  ruchów  
terapeuty. 

4.Stymulacja  
układu  
przedsionkowego. 

1.Bujanie w hamaku i na 
huśtawce. 
2.Piłka  rehabilitacyjna w 
różnych   pozycjach. 
3.Jazda  na  deskorolce  w  
pozycji  na  brzuchu  i  na  
kolanach ( w przód , w tył). 
4.Chodzenie po ławeczkach. 
5.Chodzenie  po  niestabilnych  
podłożach. 
6.Turanie w różnych 
kierunkach. 
7.Kołysanie na brzuchu, na 
plecach. 
8.Ruchy  wahadłowe głowy, 
od barku do barku. 
9.Obroty   dokoła własnej osi. 
 

Ten  rodzaj  stymulacji  wpłynie  
na  poprawie  reakcji   
równoważnych , zmniejszy  
aktywności  autostymulacyjne, 
wpłynie  na  poprawę  
koncentracji  uwagi.  

 

5.Intensyfikowanie  
rozwoju  dziecka  
poprzez  
eliminowanie  
objaw  
autystycznych. 

1.Wprowadzenie  zabaw  z  
zakresu  regresji  
terapeutycznych: 
* zabawy  kontaktowe z 
ciałem, 
* zabawy  paluszkowe,  
* zabawy  z  zastosowaniem  
technik „głoskowanie  
słowem” , 
*obmacywanie  twarzy. 
2.Stosowanie  zabaw  z  
elementami  agresji  
terapeutycznej:  
* baraszkowanie, 
* przeciąganie  linii, 
* rzucanie  gąbkami. 
3.Stosowanie  aktywności  z  
użyciem  przedmiotu  
pośredniczącego:  
* przenoszenie krzeseł, 
* ustawianie  pudeł, 
* podawanie  zabawek. 

Odtwarzanie  doznań  z  zakresu  
niemowlęcego  jest  dla  dziecka  
autystycznego  źródłem  radości 
„szansa  nowego  początku”, 
stanowi  bazę  postępów  
rozwojowych. 

 

  Można  wpisać  kolejne  cele  ogólne , sfery , ćwiczenia.  

……………………………………………………………. 


