
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW 

20.04.2020 – 24.04.2020r. 

 

Seweryn D.  20.04. – 24.04.2020r.  

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. 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. 

 

2. 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)  

 

3. NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata 

 - Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Sewerynowi rzodkiewkę, niech ją dotyka, 

przekłada z pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować.  

 

 4. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk: 

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

zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach 

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

 

5. Rozwijanie percepcji słuchowej  i wzrokowej  

– oglądamy bajkę o zdrowych warzywach  

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4


- skupiamy wzrok na ilustracji z warzywami  

 

- Droga Mamo przeczytaj Sewerynowi wierszyk „Na straganie” 

 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 



"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 

Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 

Westchnął seler.  

 

6. 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. 

 

 

                                                   P O W O D Z E N I A  ! ! !  

 

 

 



Aleksander Sz. 20.04. – 24.04.2020r.    I.Krzesińska 

 

Drogi  Tato!  Proszę   w miarę  możliwości  o   wykonanie  proponowanych zadań: 

 

1.Ćwiczenia  komunikacyjne: 

• odpowiadanie  uśmiechem  na uśmiech, 

• komentowanie  wykonywanych  czynności, ruchów, opowiadanie  dziecku  o tym  co  robimy, 

• opowiadanie  i  czytanie  bajek, wierszyków, opowiadań, 

 

2.Ćwiczenia  funkcji  poznawczych: 

•  Polisensoryczne  poznawanie: szczypiorek - dotykanie, wąchanie. 

 

3.Ćwiczenia  motoryki  małej: 

• ZIEMIA - przesypywanie, ugniatanie, mieszanie. 

Sadzenie  cebulek  w  ziemi, podlewanie , ustawianie  na  oknie. 

 

4.Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 

• „Na  straganie  w  dzień  targowy” 

           ( szukamy  na  You  Tube) 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

                                                                                              W  razie  wątpliwości  proszę  o  kontakt 

 

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

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

Anna Ł.  

 

1. Stymulacja słuchowa – słuchanie odgłosów przyrody. 

Drogi Tato. 

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=2t-cslxPlV8


2. 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)  

3. NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata 

 - Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Olkowi rzodkiewkę, niech ją dotyka, 

przekłada z pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować.  

 

 4. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk: 

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

zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach 

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

5. Rozwijanie percepcji słuchowej  i wzrokowej  

– oglądamy bajkę o zdrowych warzywach  

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4 

- skupiamy wzrok na ilustracji z warzywami

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4


- Drogi Tato. Przeczytaj Olkowi wierszyk  „Na straganie” 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 

"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 



Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

                                                   P O W O D Z E N I A  ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maciej W.  20.04. – 24.04.2020r. 

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. 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. 

2. 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)  

3. NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata 

 - Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Maćkowi rzodkiewkę, niech ją dotyka, 

przekłada z pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować.  

 4. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk: 

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

zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach 

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

5. Rozwijanie percepcji słuchowej  i wzrokowej  

– oglądamy bajkę o zdrowych warzywach  

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4 

 

- skupiamy wzrok na ilustracji z warzywami  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4


- Droga Mamo przeczytaj Maćkowi wierszyk „Na straganie” 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 

"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 



Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 

Westchnął seler.  

 

6. 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. 

 

 

                                                   P O W O D Z E N I A  ! ! !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIA K.    20.04. – 24.04.2020r.         Ilona K.  

Droga  Mamo! Proszę   w miarę  możliwości   o  wykonanie  proponowanych  zadań: 

 

1.Ćwiczenia  komunikacyjne: 

• komentowanie  wykonywanych  czynności, ruchów, opowiadanie  dziecku  o tym  co  robimy, 

• opowiadanie  i  czytanie  bajek,wierszyków, opowiadań, 

2.Ćwiczenia  funkcji  poznawczych: 

• Polisensoryczne  poznawanie :szczypiorek - dotykanie, wąchanie,smakowanie. 

3.Ćwiczenia  motoryki  małej: 

• ZIEMIA - przesypywanie, ugniatanie, mieszanie. 

• Sadzenie  cebulek  w  ziemi, podlewanie , ustawianie  na  oknie. 

4.Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 

•„Na  straganie  w  dzień  targowy” 

           ( szukamy  na  You  Tube) 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8


Julia K. prowadzenie M. Łabuda 

Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować wg moich wskazówek. 

20-24.04.2020   

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 piosenki o żabce -  poruszanie rękami i nogami  Julki w rytm melodii   

link    https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI  

Percepcja dotykowa - Percepcja węchowa  

 -  poznawanie dotykanie różnych elementów wiosennego talerzyka:  

poniedziałek- rzodkiewka, czwartek- pomidor, piątek - ogórek.   

Zabawa polisensoryczna  z tymi produktami. (warzywka dajemy dotykać i poznawać w całości, wąchamy, 

rozdrabniamy na elementy poznając w rękach Julii konsystencję i znowu wąchamy. Mieszamy, taplamy rączkami  w 

misce, językiem poznajemy smak prezentowanych warzyw).  

4. Motoryka mała 

- Kolorowanie paluszkami umaczanymi w farbie konturu rzodkiewek. (załącznik 1) 

- wcieranie pomidora w kartkę rozmazując go po całości 

- Zabawa ciastoliną-wygniatanie, przekładanie z ręki do ręki 

  

 

                                                        

                                                          Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  

 

 

 



Ania B.  20.04.2020 - 24.04. 2020    Nauczanie indywidualne Anna B. – Agnieszka Dembowiak Michalska 

NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata 

1. Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Ani rzodkiewkę, niech ją dotyka, 

przekłada z pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować. W środę Ania może zapoznać się ze 

smakiem, zapachem, dotykiem sałaty. Dziewczyna może z pomocą mamy podrzeć sałatę do miseczki. 

2. Ćwiczenia komunikacyjne: Praca na Cyber Oku 

- praca w sekcji – Kolorowe piktogramy – Szybki dialog, jedzenie i picie 

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

- Aktywność edukacyjna -sałatka – warzywa 

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

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

3. 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) 

4. Wierszyki masażyki.  

Oto jeden przykład takiego wierszyka, inne mogą państwo znaleźć na stronie Internetowej  

https://zabawaprzedszkolaka.blogspot.com/2011/03/wierszyki-masazyki.html 

PIZZA (zabawa włoska, oprac. M.Bogdanowicz) 

[Dziecko leży na brzuchu] 

Najpierw sypiemy mąkę [Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni] 

zgarniamy ją [brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające] 

lejemy oliwę [rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części pleców] 

dodajemy szczyptę soli [lekko je szczypiemy] 

no... może dwie, trzy. 

Wyrabiamy ciasto [z wyczuciem ugniatamy boki dziecka] 

wałkujemy [wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół] 

wygładzamy placek [gładzimy je] 

i na wierzchu kładziemy: 

pomidory, [delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki] 

krążki cebuli, [rysujemy koła] 

https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM
https://zabawaprzedszkolaka.blogspot.com/2011/03/wierszyki-masazyki.html


oliwki, [naciskamy palcem w kilku miejscach] 

... [dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy] 

posypujemy serem [szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni] 

(parmezanem, mozzarellą) 

i... buch! do pieca. [Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji-dopóki dziecko ma na to 

ochotę] 

Wyjmujemy i kroimy: [Kroimy plecy brzegiem dłoni] 

dla mamusi, dla tatusia, 

dla babci, dla brata 

dla Matyldy... a teraz [dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy] 

polewamy keczupem, [kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami] 

i... zjadamy... mniam, mniam, mniam.             

[Gdy rodzice bawią się z dzieckiem, w tym momencie następuje zwykle cała gama połączonych z całowaniem 

dziecka, delikatnym naśladowaniem gryzienia] 

 

4. 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.) 

5. Rozwijanie percepcji słuchowej  i wzrokowej – Ania może obejrzeć krótką bajkę o zdrowych  

warzywach  

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4


Nauczanie indywidualne Marta Suszczewicz za okres 21-24.04.2020 r. 

Uczennica: Anna B. 

 

1. Powitanie z piosenką 

Rodzicu. 

Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę powitalną: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

Podczas śpiewania złap dziecko za ręce, klaszczcie wspólnie w rytm muzyki. Poćwiczcie wspólnie gest na powitanie 

(podawanie dłoni).  

 

2. Polisensoryczne poznanie nowalijek. 

Rodzicu, przygotuj nowalijki dostępne w domu (np. szczypior, rzodkiewka, sałata, pomidor, ogórek). Pomóż dziecku 

dotknąć każde warzywo, daj do powąchania, posmakowania. Obserwuj reakcje dziecka (które warzywo smakuje 

dziecku, a które nie). 

 

3. Stymulacja słuchowa 

Rodzicu, puść dziecku utwory o warzywach i owocach: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJz95lzBqy8 

https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 
 

Pobawcie się wspólnie w rytm muzyki (klaszczcie w dłonie, kiwajcie się rytmicznie). Użyjcie grzechotek dostępnych 

w domu, wystukujcie wspólnie rytm melodii.  

 

4. Trening czynności samoobsługowych. 

Rodzicu, przygotuj dziecku twarożek z nowalijkami. Ćwiczcie umiejętności związane z jedzeniem – otwieranie ust 

dotkniętych łyżeczką.  

 

5. Ćwiczenia sprawności motorycznej 

Rodzicu, narysuj na dużej, sztywnej kartce (najlepiej A3)  szablon rzodkiewki, następnie pomalujcie go wspólnie 

farbami plakatowymi z wykorzystaniem gąbki kuchennej. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=IJz95lzBqy8
https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


Pomoże wam ten obrazek: 

 

 

6. Ćwiczenia z I programem metodą Knill’ów 

Rodzicu, włącz program pierwszy metody Knill’ów 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM 

Posadź dziecko między swoimi nogami. Wspólnie wykonajcie polecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM

