
 
 

ROZWÓJ I STYMULACJA NIEMOWLĘCIA W ZAKRESIE FUNKCJI RUCHOWO-

ZMYSŁOWYCH – PROGRAM WCZESNEJ STYMULACJI PSYCHORUCHOWEJ 

W OPARCIU O NEUROFIZJOLOGIĘ ROZWOJU (SZKOLENIE 2-DNIOWE). 

 

SYMBOL – RN 

PROGRAM: 

1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia: 

a. wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia 

b. nieprawidłowości rozwojowe - przewidywany wpływ zaburzeń na dalszy rozwój 

dziecka. 

 

2. Rozwój odruchowy dziecka w pierwszym roku życia - charakterystyka prawidłowego 

i zaburzonego rozwoju odruchowego noworodka i niemowlęcia. 

3. Ocena rozwoju psychoruchowego, społeczno-emocjonalnego i funkcjonalnego dziecka 

do 2 roku życia. 

4. Wczesna diagnostyka małego dziecka metodą Prechtle’a, Vojty, NDT-Bobath, SI, 

testem TIMP. 

5. Program wczesnej stymulacji rozwoju i zasady postępowania terapeutycznego - 

wybrane metody, formy i techniki oddziaływań. 

6. Składowe procesu pielęgnacji noworodka i niemowlęcia. 

7. Wpływ prawidłowej i nieprawidłowej pielęgnacji na kształtowanie się napięcia 

mięśniowego, wzorców ruchowych, kontroli postawy i procesy integracji 

sensorycznej. 

8. Zasady i sposoby pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, jako formy wspomagania 

prawidłowego rozwoju psychoruchowego małego dziecka. 

 



 

DZIECKO WIOTKIE – Z OBNIŻONYM POSTURALNYM NAPIĘCIEM 

MIĘŚNIOWYM – SPOSOBY I PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH 

(SZKOLENIE 2-DNIOWE). 

SYMBOL – DW 

PROGRAM: 

1. Charakterystyka przyczyn i rodzajów zaburzeń napięcia mięśniowego. 

2. Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego na rozwój dziecka w zakresie kontroli 

postawy ciała, procesów integracji zmysłów i poziomu rozwoju cech motorycznych. 

3. Zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych w różnych rodzajach zaburzeń 

napięcia mięśniowego - podstawy wybranych metod terapeutycznych:  

a. metoda NDT-Bobath, 

b. metoda PNF, 

c. metoda SI. 

4. Ćwiczenia prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego i korygowania wzorców 

ruchowych z wykorzystaniem elementów poznanych metod terapeutycznych. 

5. Zajęcia ruchowe normalizujące napięcie mięśniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym - demonstracja przypadków, różnorodnych form i metod 

oddziaływań korygujących. 



 
 

DZIECKO SPASTYCZNE - PRACA Z DZIECKIEM ZE SPASTYCZNOŚCIĄ  

– WSPOMAGANIE FUNKCJI RUCHOWYCH (SZKOLENIE 2-DNIOWE). 

 

SYMBOL – DS 

 

PROGRAM: 

1. Pojęcie spastyczności z punktu widzenia zaburzeń funkcji neurofizjologicznych 

w o.u.n. 

2. Spastyczność centralna a obwodowa – charakterystyka różnicowa. 

3. Zaburzenia napięcia mięśniowego, wzorców ruchowych i postawy w spastyczności – 

możliwości i ograniczenia motoryczne. 

4. Dziecko ze spastycznością – funkcjonowanie motoryczne w zależności od postaci  

i typu zaburzeń spastycznych. 

5. Sposoby oddziaływań terapeutycznych w spastyczności: 

 odpowiednie pozycjonowanie, 

 techniki i wspomagania ruchowe, 

 hamujące wzorce ruchu w poszczególnych przypadkach zaburzeń spastycznych,  

w zależności od rodzaju i postaci. 

6. „Ręka spastyczna” – techniki i formy stymulacji poprawiające funkcje motoryczne. 

7. Inne medyczne oddziaływania normalizujące spastyczność (farmakologia, botulina, 

ortezy, taping itp.) – zalety i wady. 

  



 
 

OCENA NEUROROZWOJOWA DZIECKA W ZAKRESIE ODRUCHÓW I ICH 

INTEGRACJI W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM (O.U.N.) - SPOSOBY 

ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH (WARSZTAT 1-DNIOWY). 

 

SYMBOL – ONR 

 

PROGRAM: 

 

1. Systematyka neurologiczna odruchów w powiązaniu z procesami dojrzewania o.u.n. 

 odruchy postawy, 

 reakcje prostowania, 

 reakcje równowagi, 

 inne automatyzmy ruchowe, 

 percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe. 

 

2. Procesy integracji odruchów w o.u.n. 

3. Charakterystyka odruchów – objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz 

niepełnej integracji odruchów. Wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe 

i zmysłowe dziecka. Pojęcie opóźnienia neurorozwojowego. 

4. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. 

Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania. 

5. Związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-

przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”. 

6. Ćwiczenia integrujące odruchy – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań 

terapeutycznych. 

 



 
DZIECKO Z AUTYZMEM - FORMY I SPOSOBY STYMULACJI 

PSYCHORUCHOWEJ DZIECKA Z AUTYZMEM W PRAKTYCE 

TERAPEUTYCZNEJ (WARSZTAT 1-DNIOWY). 

 

SYMBOL – AUT 

 

PROGRAM: 

1. Charakterystyka spektrum autystycznego w aspekcie psychoruchowym.  

2. Autyzm a rozwój psychoruchowy i zmysłowy dziecka. 

3. Zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem:  

 odbieranie bodźców sensorycznych przez dziecko z autyzmem, 

 konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji, 

 rola układu przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania 

i pobudzania ośrodkowego układu nerwowego. 

4. Zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych w różnych zaburzeniach spektrum 

autystycznego - podstawy wybranych metod terapeutycznych: 

 Integracji Sensorycznej, 

 Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 

 PNF. 

5. Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji: 

 napięcia mięśniowego 

 odbioru bodźców sensorycznych 

 rozwoju koordynacji i równowagi. 



 
 

ZNACZENIE RUCHU ORAZ NATURALNYCH FORM STYMULACJI DLA 

PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU NIEMOWLĘCIA I MAŁEGO DZIECKA 

(WARSZTAT 1-DNIOWY / SZKOLENIE DLA RODZICÓW). 

 

SYMBOL – FSR 

 

PROGRAM: 

 

1. Podstawowe uwarunkowania oraz czynniki wpływające na rozwój dziecka. 

 

2. Główne osiągnięcia rozwojowe w zakresie psychomotoryki dzieci do 2 roku życia. 

 

3. Podstawowe systemy sensoryczne i ich znaczenie dla rozwoju napięcia mięśniowego, 

kontroli postawy ciała, poziomu rozwoju cech motorycznych. 

 

4. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń rozwoju psychoruchowego małego dziecka.  

5. Podstawowe zasady stymulacji psychoruchowej i wielozmysłowej małego dziecka. 

6. Zabawy psychoruchowe dla małych dzieci –  przykładowe formy stymulacji. 

 



 
 

PSYCHOMOTORYKA NEUROROZWOJOWA DZIECKA W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM ORAZ SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU 

RUCHOWEGO U DZIECI W WIEKU ROZWOJOWYM – SPOSOBY 

WSPOMAGANIE I KOMPENSACJI ZABURZEŃ (SZKOLENIE 2-DNIOWE). 

 

SYMBOL – PSR 

PROGRAM: 

1. Charakterystyka osiągnięć rozwojowych dziecka w zakresie psychomotoryki: 

a. wyznaczniki i kierunki prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci do 2 roku życia, 

b. ocena dziecka w młodszym wieku przedszkolnym 3-4 lata, 

c. ocena dziecka w starszym wieku przedszkolnym 5-7 lat. 

 

2. Przyczyny i charakterystyka najczęstszych zaburzeń w rozwoju ruchowym 

(neurologicznych, ortopedycznych, genetycznych i innych). Klasyfikacja zaburzeń 

pod kątem specyficznych problemów ruchowych. 

 

3. Podstawowe zasady stymulacji psychoruchowej oraz wielozmysłowej u dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - specyfika oraz czynniki determinujące 

skuteczność procesu usprawniania. 

 

4. Zasady, sposoby i techniki usprawniania oraz kompensacji zaburzeń. 

 

5. Zajęcia psychoruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 

demonstracja przypadków, różnorodnych metod i form oddziaływań terapeutycznych. 



 
 

DZIECKO Z POSTURALNIE OBNIŻONYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM - 

FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ W OPARCIU O KONCEPCJE 

NEUROROZWOJOWE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI 

KOŃCZYNY GÓRNEJ ORAZ TERAPII RĘKI (SZKOLENIE 2-DNIOWE). 

 

SYMBOL – TR/DW 

 

PROGRAM: 

 

1. Rozwój, kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego w ontogenezie. 

 

2. Rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego – skutki obniżonego napięcia mięśniowego 

dla kontroli i ukształtowania postawy ciała, rozwoju sprawności ogólnej oraz cech 

motorycznych – mechanizmy kompensacyjne. 

 

3. Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych, połączenie ww. 

funkcji ze stabilizacją, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, przystosowaniem 

posturalnym, równowagą, funkcjami rzutnymi oraz chwytnymi. 

 

4. Neurofizjologiczne wzorce ruchowe kończyny górnej. 

 

5. Aktywność ręki u dziecka z posturalnie obniżonym napięciem mięśni. 

 

6. Ćwiczenia prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego i korygowania 

wzorców ruchowych u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym. 

 

7. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie funkcji kończyny górnej i ręki – 

ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego oraz 

grafomotorycznych. 

 

8. Stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki, „praca” ręki a funkcje oralne, 

wyhamowanie współruchów w obrębie drugiej ręki, warg i języka. 



 
 

NEUROFIZJOLOGICZNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI I ODDZIAŁYWAŃ 

KOREKCYJNYCH W WADACH POSTAWY CIAŁA I BOCZNYCH 

SKRZYWIENIACH KRĘGOSŁUPA (SZKOLENIE 2-DNIOWE). 

 

SYMBOL – KOR 

 

PROGRAM: 

 

1. Biomechanika i fizjologia postawy ciała: 

a. rozwój i zmienność postawy w ontogenezie 

b. postawa a budowa ciała 

c. cechy charakteryzujące postawę prawidłową 

d. biomechaniczna analiza postawy ciała 

e. fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała 

f. czynniki wpływające na postawę ciała. 

 

2. Charakterystyka wad postawy ciała: 

a. przyczyny powstawania wad postawy 

b. okresy rozwoju wady 

c. wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy 

wklęsło-okrągłe, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna, inwersja krzywizn) 

d. wady postawy w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienia kręgosłupa, 

odchylenia w ustawieniu głowy i szyi – kręcz szyi) 

e. wady kończyn dolnych i stóp (kolana koślawe, kolana szpotawe, płaskostopie, 

stopa płasko-koślawa, stopa końsko-szpotawa, stopa wydrążona, zniekształcenia 

palców stóp). 

 

3. Badanie i diagnostyka różnicowa wad postawy ciała: 

a. badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w statyce (ocena postawy 

z przodu, z tyłu, z boku, ocena przebiegu pionu) 

b. badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w dynamice (elementy 

diagnostyki w skłonach tułowia w przód, w tył, w skłonach bocznych i rotacjach, 

testy czynnościowe) 

c. diagnostyka czynnościowa miednicy dla potrzeb korektywy 

d. badanie ruchomości stawów i diagnostyka różnicowa przykurczów 

charakterystycznych dla wad postawy (z uwzględnieniem testów czynnościowych) 

e. ocena siły mięśni posturalnych 

f. badanie kończyn dolnych i stóp (ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej 

z przodu i z boku, ocena stóp w statyce i dynamice) 

g. ocena chodu. 

 

 



 
 

4. Program i zasady postępowania korekcyjnego: 

a. teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego z uwzględnieniem trójtorowości 

oddziaływań na wady postawy 

b. składowe programu postępowania korekcyjnego 

c. ogólne zasady usprawniania w wadach postawy i stóp (pozycje wyjściowe 

i ćwiczebne, ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne, ćwiczenia odruchu 

prawidłowej postawy, metody prowadzenia zajęć) 

d. zasady usprawniania w poszczególnych wadach postawy i stóp – dobór ćwiczeń 

dla danych wad, wskazania i przeciwwskazania w doborze ćwiczeń w zależności 

od rodzaju wady z uwzględnieniem bio- i patomechaniki narządu ruchu. 

 

5. Zasady i metody usprawniania w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – demonstracja 

różnorodnych form i metod oddziaływań korekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWÓJ I WSPOMAGANIE TERAPEUTYCZNE DZIECKA W ZAKRESIE 

PROCESÓW SENSORYCZNO-MOTORYCZNYCH 

 

Program, termin i cena szkolenia dostępne są na stronie www.orticus.com 

 

 

http://www.orticus.com/

