
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW 

15.04.2020 – 17.04.2020r. 

Seweryn D.  15.04. – 17.04.2020r.  

Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie 

pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!  

1. Kolory wiosny:  żółty, czerwony 

 - Samoobsługa  (zaspokajanie własnych potrzeb)  
- częste wspólne  wycieranie rąk Seweryna nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku 
  
 -  Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu) 
-  podtrzymywanie wokalizacji z Sewerynem  inicjując w ten sposób z nią  kontakt  
 
 
2. Percepcja dotykowa  
 -  poznawanie dotykania  elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- żółty  i koloru papryki - czerwony  
– zabawa polisensoryczna.  
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie 
 
 3. Funkcje  poznawcze: 
 
Droga Mamo  
Skieruj wzrok swojego dziecka na wiosenna ilustrację. Obserwuj reakcje dziecka.  

 

 
 
 
 
 - WIOSNA- poznawanie   ciekawostek  związanych  z  wiosną: kwiaty, gałązki, cebulki, trawa, ziemia, woda 
( dotykanie, wąchanie, słuchanie odgłosu stukania, szeleszczenie, zamykanie  dłoni  podczas  chwytania, mieszanie). 
 
 
 



 
4. Zabawy z kolorowymi materiałami. 

Droga Mamo 

Przygotuj kawałki materiałów w kolorach wiosennych (żółty, zielony). Pobawcie się w zasłanianie, odkrywanie 

twarzy. Pomóż dziecku złapać materiał, zsunąć z twarzy. Większymi kawałkami materiałów możecie przykrywać, 

odkrywać, owijać całe ciało.  

 
5. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)  

 -  elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby, 

ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).  

 - zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie) 

 
 
6. Stymulacja słuchowa – słuchanie odgłosów przyrody. 

Droga Mamo. 

Otwórz okno w pokoju. Posadź dziecko przy oknie. Słuchajcie wspólnie odgłosów przyrody – odgłosy ptaków. 

Dodatkowo możecie poszukać w serwisie Youtube odgłosów wiosny, wspólnie posłuchać, zrelaksować się.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM


Aleksander Sz. 15.04. – 17.04.2020r.             Szanowny Tato! Prosimy o wykonanie proponowanych zadań: 

16-17.04.20 
 

ALEKSANDER  SZ. 
 

Szanowny  Tato! Prosimy  o  wykonanie  proponowanych zadań: 
 
Kolory  wiosny 
 
Ćwiczenia  komunikacyjne: 
• odpowiadanie  uśmiechem  na uśmiech, 
• komentowanie  wykonywanych  czynności, ruchów, opowiadanie  dziecku  o tym  co  robimy, 
• opowiadanie  i  czytanie  bajek, wierszyków, opowiadań, 
 
Funkcje  poznawcze: 
• WIOSNA- pokazywanie    ciekawostek  związanych  z  wiosną: kwiaty, gałązki, cebulki, trawa, ziemia, woda 
( dotykanie, wąchanie, słuchanie odgłosu stukania, szeleszczenie, zamykanie  dłoni  podczas  chwytania, mieszanie). 
• Utrwalanie  koloru  zielonego  i  żółtego    na  podstawie  rzeczy  o  rożnej  strukturze  i  fakturze. 
 
Percepcja  słuchowa: 
• Słuchanie  piosenek  o  wiośnie ( szukamy  na  youtube) 
• Słuchanie  odgłosów  ptaków  na  wiosnę, odgłosów  przyrody. (szukamy  na youtube) 
 
Motorka  mała: 
• Malowanie  wiosennej  trawy- farby  lub  kredka.   
• Układanie  wieży  z  kilku  klocków, 
• Wrzucanie  klocków  do  pudełka  z  otworami  o  różnym  kształcie. 

 
 

Słuchanie  ulubionej  muzyki  relaksacyjnej. 
                                                                                                           W  razie  wątpliwości  prosimy  o  kontakt 

 
 

 

Droga Tato! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie 

pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia! 

 
1. Kolory wiosny:  żółty, czerwony 

 - Samoobsługa  (zaspokajanie własnych potrzeb)  
- częste wspólne  wycieranie rąk Maćka nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku 
  
 -  Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu) 
-  podtrzymywanie wokalizacji z Maćkiem  inicjując w ten sposób z nią  kontakt  
 
 
2. Percepcja dotykowa  
 -  poznawanie dotykania  elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- żółty  i koloru papryki - czerwony  
– zabawa polisensoryczna.  
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie 
 
 
 



 3. Funkcje  poznawcze: 
 
Drogi Tato. Skieruj wzrok dziecka na wiosenną ilustrację. Obserwuj reakcję dziecka. 
 
 

 
 
 

Powodzenia Anna Łyskwińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maciej W.  15.04. – 17.04.2020r. 

Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie 

pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia! 

1. Kolory wiosny:  żółty, czerwony 

 - Samoobsługa  (zaspokajanie własnych potrzeb)  
- częste wspólne  wycieranie rąk Maćka nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku 
  
 -  Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu) 
-  podtrzymywanie wokalizacji z Maćkiem  inicjując w ten sposób z nią  kontakt  
 
2. Percepcja dotykowa  
 -  poznawanie dotykania  elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- żółty  i koloru papryki - czerwony  
– zabawa polisensoryczna.  
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie 
 
 3. Funkcje  poznawcze: 
Droga Mamo  
Skieruj wzrok swojego dziecka na wiosenna ilustrację. Obserwuj reakcje dziecka. 

 
 
 - WIOSNA- poznawanie   ciekawostek  związanych  z  wiosną: kwiaty, gałązki, cebulki, trawa, ziemia, woda 
( dotykanie, wąchanie, słuchanie odgłosu stukania, szeleszczenie, zamykanie  dłoni  podczas  chwytania, mieszanie). 
 
4. Zabawy z kolorowymi materiałami. 

Droga Mamo    Przygotuj kawałki materiałów w kolorach wiosennych (żółty, zielony). Pobawcie się w zasłanianie, 

odkrywanie twarzy. Pomóż dziecku złapać materiał, zsunąć z twarzy. Większymi kawałkami materiałów możecie 

przykrywać, odkrywać, owijać całe ciało.  

5. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)  

 -  elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby, 

ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).  

 - zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie) 

6. Stymulacja słuchowa – słuchanie odgłosów przyrody. 

Droga Mamo.   Otwórz okno w pokoju. Posadź dziecko przy oknie. Słuchajcie wspólnie odgłosów przyrody – 

odgłosy ptaków. Dodatkowo możecie poszukać w serwisie Youtube odgłosów wiosny, wspólnie posłuchać, 

zrelaksować się.  

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM


JULIA K 15.04. – 17.04.2020r.  prowadzący M. Łabuda 

Droga mamo. Proszę w miarę możliwości popracować wg moich wskazówek. 

16-17.04.2020  Kolory wiosny:  żółty, czerwony 

1.Samoobsługa  (zaspokajanie własnych potrzeb)  
- częste wspólne  wycieranie rąk Julki nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku 
  
2. Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu) 
-  podtrzymywanie wokalizacji z Julką  inicjując w ten sposób z nią  kontakt 
 
3. Funkcje poznawcze : 
 
Percepcja słuchowa  
- kontrolowanie reakcji Julki  na dźwięki usłyszane z otoczenia 
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla - 

realizujemy program I - link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY  

- słuchanie jednego rozdziału opowieści o Zosi  

Percepcja dotykowa  
 -  poznawanie dotykania  elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- zółty  i koloru papryki - czerwony  
– zabawa polisensoryczna.  
 
4.  Motoryka mała 
- na całej kartce A-4 z bloku technicznego rozcieranie  żółtej   i czerwonej  plasteliny tworząc obraz  
 
 Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  
 

 
JULIA  K. prowadzący I. Krzesińska 

 
Droga Mamo! Proszę   o  wykonanie  proponowanych  zadań: 
 
Kolory  wiosny 
 Ćwiczenia  komunikacyjne: 
 
• komentowanie  wykonywanych  czynności, ruchów, opowiadanie  dziecku  o tym  co  robimy, 
• opowiadanie  i  czytanie  bajek,wierszyków, opowiadań, 
 
Funkcje  poznawcze: 
• WIOSNA- poznawanie   ciekawostek  związanych  z  wiosną: kwiaty, gałązki, cebulki, trawa, ziemia, woda 
( dotykanie, wąchanie, słuchanie odgłosu stukania, szeleszczenie, zamykanie  dłoni  podczas  chwytania, mieszanie). 
 
Percepcja  słuchowa: 
• Słuchanie  piosenek  o  wiośnie ( szukamy  na  you tube) 
• Słuchanie  odgłosów  ptaków  na  wiosnę, odgłosów  przyrody (szukamy na You tube). 
 
Motorka  mała: 
Malowanie   wiosennej   trawy- farby  lub  kredka. 
 
Słuchanie  ulubionej  muzyki  relaksacyjnej. 
 
 

W  razie  wątpliwości  proszę  o  kontakt 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY


Ania B. 15.04. – 17.04.2020r 
Szanowni Rodzice! Bardzo prosimy o wykonanie proponowanych zadań. W razie wątpliwości i pytań zachęcamy 

do kontaktu. Powodzenia.  

Marta Suszczewicz 

1. Zabawy z kolorowymi materiałami. 

Rodzicu. 

Przygotuj kawałki materiałów w kolorach wiosennych (żółty, zielony). Pobawcie się w zasłanianie, odkrywanie 

twarzy. Pomóż dziecku złapać materiał, zsunąć z twarzy. Większymi kawałkami materiałów możecie przykrywać, 

odkrywać, owijać całe ciało.  

2. Ćwiczenia usprawniające odruch chwytny. 

Rodzicu. 

Naszykuj po kilka przedmiotów w kolorze żółtym i zielonym, oraz dwa pojemniki. Pomóż dziecku chwycić 

przedmioty. Posegregujcie je wrzucając żółte do jednego pojemnika, zielone do drugiego. 

3. Masażyki – wierszyki. 

Rodzicu. 

Pobaw się z dzieckiem z pomocą wierszyka: 

Maluję kółeczko. 

Maluję kółeczko,(rysujemy jednym palcem koło na plecach) 

w środku z kropeczką,(w środku koła stawiamy kropeczkę) 

promyki słoneczne, (rysujemy promienie jednocześnie obiema rękami, zaczynając od środka pleców) 

zygzaki bajeczne, (rysujemy obiema rękami jednocześnie zygzaki na plecach) 

a wszystko uklepię, (klepiemy po plecach delikatnie całymi dłońmi) 

poszczypię,(delikatnie szczypiemy w kilku miejscach na plecach) 

podrapię,(delikatnie drapiemy w kilku miejscach na plecach) 

przebiegnę po pleckach,(przebiegamy po plecach wszystkimi palami obu rąk z dołu do góry) 

aż dreszczyk cię złapie.(szczypiemy delikatnie w szyję ) 

4. Zabawa – wiosenne słońce. 

Rodzicu. Posłuchaj z dzieckiem piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk 

Obserwujcie słońce za oknem. Przygotuj latarkę, pobawcie się światłem (zapalajcie, gaście latarkę udając promienie 

słoneczne).  

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk


Ania B. - Agnieszka Dembowiak Michalska 

KOLORY WIOSENNE – żółty, zielony 

 1. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM) i elementów Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (huśtanie 

dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby, ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu). Zabawa 

chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie) 

a).  uwrażliwianie paluszków, opuszków palców – zabawy paluszkowe:  
         1. Wyliczanka z członkami rodziny 

W tej wyliczance po kolei pokazujemy palce, każdy nasz palec obrazuje jednego członka rodziny. 

Zaczynamy od kciuka: 

Ten pierwszy to dziadziuś, 

A przy nim babunia. 

Największy to tatuś, 

A przy nim mamunia 

A to ja dziecinka mała, 

I oto moja rodzinka cała. 

2. Wyliczanka „palce do palców” 

Gdy się rączki spotykają, (dotykamy dłońmi rączek dziecka) 

to od razu się witają. (pocieramy, ściskamy, przybijamy piątkę, udajemy całusy)  

Gdy się kciuki spotykają, (dotykamy kciukami kciuki dziecka) 

to od razu się witają.(pocieramy, ściskamy, przybijamy piątkę, udajemy całusy)  

Gdy się palce spotykają (dotykamy palcami palców dziecka), 

to od razu się witają (pocieranie, ściskanie, przybicie piątki lub całus). 

2. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk: 

 - doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Ani kredki, łyżki, niedużych 

zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach 

 - manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.) 

 3. Ćwiczenia komunikacyjne: Praca na Cyber Oku 

- Praca w sekcji Animacje terapeutyczne – ćwiczenia wzroku i terapia rozwojowa: Strażak, Lampa, Kurnik, Farma 

- Aktywność plastyczna – kolory wiosny – Kolorowanka – wariant pierwszy 

- nauka dokonywania wyboru, plansza Dialogu z podstawowymi zwrotami; Ćwiczenia zakresu widzenia (menu 

Zakres widzenia – żarówka, kot, akwarium, ufo, trąb 

 4. Rozwijanie percepcji słuchowej słuchanie bajki czytanej przez rodzica:  „Opowieść o kolorach” 

https://miastodzieci.pl/bajki/opowiesc-o-kolorach/ 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM

