
Filmy na Youtube
Mała motoryka - terapia ręki
wpisujemy:
terapia ręki utrwalanie chwytu 3 palcowego (Fine motor skills)
terapia ręki wzmacnianie mięśni palców i rąk (Fine motor skills)
terapia ręki izolacja palców (Fine motor skills)
Hand/finger Strengthening Excersise with putty (oczywiście do tych ćwiczeń używamy to co mamy 
w domu np plastelinę, ciastolinę itp)
Home Excersise Program: Putty (iak wyżej)
OT Theraputty excersise with explanation
Übungen mit Knete zur Verbesserung der Graphomotorik und Feinmotorik
Ergotherapie / Handtherapie Feinmotorik Teil 1 fine motor skills
Fingertraining Teil 1 Übungen mit Fingerbeugen 1 - 5
Terapia ręki p podstawowe pomoce 
Jak nauczyć dziecko prawidłowo trzymać kredkę
nauka pisania dla dzieci. Ćwiczenia ręki studio5element
Dlaczego rysowanie jest ważne - studio5element
zabawy dla dzieci - wkręcanie śrubek, mała motoryka, terapia ręki
rybki zabawy dla dzieci z makaronem, mała motoryka (Fine motor skills)
Paluszkowe zabawy /mała motoryka/ zabawy dla dzieci, moje dzieci kreatywnie
Integracja sensoryczna - mała motoryka - Jack lab
Ćwiczenia wykorzystywane w terapii - CzasNaPogaduchy Marzena Fenert - KreatywneWrota.pl
Rehabilitacja w ŁZS - Nadgarstek  (proponujemy wykonywanie tych ćwiczeń z włączoną ulubioną 
muzyką dziecka, aby je uatrakcyjnić )
ćwiczenia na prostowniki palców i nadgarstka - dorehabilitacji.pl  (proponujemy wykonywanie tych 
ćwiczeń z włączoną ulubioną muzyką dziecka, aby je uatrakcyjnić )
wędka DIY na rzepy, zabawa edukacyjna dla dzieci, moje dzieci kreatywnie
zabawy edukacyjne dla dzieci z łyżkami, nauka czytania, cyfr - Ewa Wojtan
Blok edukacyjny - Ewa Wojtan Moje Dzieci Kreatywnie - przepisy na masy plastyczne (zabawy 
stymulujące układ dotykowy oraz małą motorykę)
magnesowy labirynt, zabawy z magnesami, zabawy dla dzieci, moje dzieci kreatywnie
Integracja sensoryczna
wpisujemy:
• Integracja sensoryczna w domu (szereg filmików z zakresu integracji sensorycznej, które nie 

wymagają specjalistycznego sprzętu)
• SI w domu (cykl 13 filmików z propozycjami zabaw z integracji sensorycznej do wykorzystania   

w domu)
• Primitive Reflex integration Excercises
• Primitive Reflex Integration
• Sensory Input Techniques to calm and focus your child
• kinezjologia edukacyjna - rytmizacja
• Joga dla dzieci
• Activitates musicales para casa
• Visual learning for life
• WEBMAMA.PL kinezjologia edukacyjna ruchy naprzemienne
• Deska - My3 ćwiczymy razem My3
• ćwiczenia szybkościowe z Gefi My3
• ćwiczenia z piłką do tenisa (My3 sport dla dzieci)
• Sport - ćwiczenia z dużą piłką My3
• Głodny hipopotam szuka kolorowych piłeczek My3
• Wyścig ze spinaczami
• My3
• Rehabilitacja w ŁZS - ćwiczenia oddechowe
• Rehabilitacja w ŁZS- kręgosłup
Propozycje książek dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej:
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