
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW 

04.05.2020 – 08.05.2020r. 

Seweryn D.  04.05.2020. – 08.05.2020r.  

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, zielony 

 - 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 nim  kontakt  
 
 
2. Percepcja dotykowa  
 -  poznawanie dotykania  elementów różnego koloru. Nazywanie koloru jabłka- czerwony, gruszki - zielony  i koloru 
banana - żółty  – zabawa polisensoryczna.  
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie 
 
 3. Funkcje  poznawcze: 
 
Droga Mamo  
Skieruj wzrok swojego dziecka na wiosenna ilustrację. Pokaż mu owoce. Obserwuj reakcje dziecka. 

 
4. 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)  

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


5. 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.  

 

6. Komunikacja, nawiązywanie kontaktu: 

a)wprowadzenie systemu obrazkowego i dźwiękowego, praca na zdjęciach 

b) rozwijanie umiejętności kojarzenia czynności z przedmiotem, wzbogacanie słownika  

biernego, 

c) podtrzymywanie wokalizacji, 

d) inicjowanie kontaktu.  

 

7. Uspołecznianie: 

a) formy zachowania: wspomaganie zachowań spontanicznych, kontrolowanie zachowania  

-kontrola zewnętrzna i nauka kontroli wewnętrznej, nauka zwrotów grzecznościowych  

b) wyrażanie uczuć, identyfikacja uczuć, przezwyciężanie strachu 

  

 POWODZENIA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksander Sz.  04.05.2020 – 08.05.2020r. 

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! 

Prowadząca zajęcia: Anna Łyskawińska 

 

1. Kolory wiosny:  żółty, czerwony, zielony 

 - Samoobsługa  (zaspokajanie własnych potrzeb)  
- częste wspólne  wycieranie rąk Aleksandra nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku 
  
 -  Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu) 
-  podtrzymywanie wokalizacji z Olkiem  inicjując w ten sposób z nim  kontakt  
 
 
2. Percepcja dotykowa  
 -  poznawanie dotykania  elementów różnego koloru. Nazywanie koloru jabłka- czerwony, gruszki - zielony  i koloru 
banana - żółty  – zabawa polisensoryczna.  
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie 
 
 3. Funkcje  poznawcze: 
 
Drogi Tato  
Skieruj wzrok swojego dziecka na wiosenna ilustrację. Pokaż mu owoce. Obserwuj reakcje dziecka. 

 
4. 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)  

 

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


5. 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.  

 POWODZENIA!!! 

ALEKSANDER  SZ. 

04. 05.20; 07.05.20; 08.05.20 - 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 : cytryna, jabłko, gruszka -dotykanie, wąchanie, przekładanie  z  ręki  do  ręki. 

•Zabawy  z  kolorem  żółtym  na  bazie  przedmiotów  o  różnych  właściwościach,  cechach, kształcie, wielkości, 

fakturze, strukturze, temperaturze. 

•Segregowanie  jabłek  wg  koloru: zielone, czerwone 

•Segregowanie  jabłek  wg  wielkości duże-małe. 

3. Ćwiczenia  motoryki  małej: 

•Mycie  jabłek, gruszek , wycieranie  ściereczką ( z  pomocą  taty), 

•Przekładanie  jabłek  do  miseczki ( z pomocą  taty), 

• Kolorowanie  sylwety  gruszki  - kredki ( z pomocą  taty). 

4. Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 

•Domisie-Co  każdy  Domiś  zjadać  powinien? 

( szukamy  na  You Tube). 

https://www.youtube.com/watch?v=Omptclo1-AM 

•Fasolki- „Witaminki” 

( piosenka- szukamy  na  You Tube). 

https://www.youtube.com/watch?v=6dhJhFdHeVk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Omptclo1-AM
https://www.youtube.com/watch?v=6dhJhFdHeVk


 

 

W  razie  wątpliwości  proszę o  kontakt 

 

 



Maciej W.  27.04. – 30.04.2020r. 

 
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, zielony 

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

 
4. 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)  

5. 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


6. Komunikacja, nawiązywanie kontaktu: 

a)wprowadzenie systemu obrazkowego i dźwiękowego, praca na zdjęciach 

b) rozwijanie umiejętności kojarzenia czynności z przedmiotem, wzbogacanie słownika  

biernego, 

c) podtrzymywanie wokalizacji, 

d) inicjowanie kontaktu.  

 

7. Uspołecznianie: 

a) formy zachowania: wspomaganie zachowań spontanicznych, kontrolowanie zachowania  

-kontrola zewnętrzna i nauka kontroli wewnętrznej, nauka zwrotów grzecznościowych  

b) wyrażanie uczuć, identyfikacja uczuć, przezwyciężanie strachu 

  

 

POWODZENIA!!! 

 

 

 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nauczanie indywidualne  - Julia K. prow. Łabuda 
04-08.05.2020   
 
Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować wg moich wskazówek. 
 
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 odgłosów ptaków za oknem- otwieramy okno i słuchamy. Spacer na powietrzu.  
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla - 
realizujemy program I - link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY 
- Czytamy Julce  przygody o Zosi  mieszkającej w zoologicznym azylu dziadka Horacego 
poniedziałek- cytryna 
czwartek - jabłko 
piątek - gruszka 
 
Percepcja dotykowa - Percepcja węchowa  
-  poznawanie, dotykanie owoców spożywanych na co dzień  
 
Zabawa polisensoryczna  z tymi elementami - dotykanie, ugniatanie, wąchanie owoców  
i rozgniecionej papki owocowej, jedzenie owoców z łyżeczki.   
 
4. Motoryka mała 
 
- Papierowa  wyklejanka konturu jabłka.  (załącznik 1) 
(przygotowujemy drobne kawałeczki kolorowego papieru, smarujemy klejem kontur jabłka ,  paluszkami moczonymi 
chusteczką nawilżaną łapiemy papierki i wyklejamy posmarowany klejem  kontur obrazka)                                                       
- Wyklejanka plastelinowa  konturu gruszki (wygniatanie dłonią Julki z pomocą naszej dłoni plasteliny, odrywanie 
elementu plasteliny od całości i rozcieranie jej w konturze owocu) (załącznik 2)                                                        
 
 
 
                                                            Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik 1 - czwartek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5-6.05.20 I. Krzesińska 
 
JULIA  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 :  banan, kiwi-dotykanie, wąchanie, smakowanie,  przekładanie  z  ręki  do  ręki. 
 - Zabawy  z  kolorem  żółtym  na  bazie  przedmiotów  o  różnych właściwościach,  cechach, kształcie, wielkości, 
fakturze,  strukturze, temperaturze. 
 
3.Ćwiczenia  motoryki  małej: 
 -  Układanie  owoców  kiwi  w  miseczce ( z  pomocą  mamy), 
 - Kolorowanie  sylwety  banana - kredki ( z pomocą  mamy). 
 
4.Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 
 Domisie-Co  każdy  Domiś  zjadać  powinien? 
( szukamy  na  You Tube). 
https://www.youtube.com/watch?v=Omptclo1-AM 
 
Fasolki- „Witaminki” 
( piosenka- szukamy  na  You Tube).  
https://www.youtube.com/watch?v=6dhJhFdHeVk 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Omptclo1-AM
https://www.youtube.com/watch?v=6dhJhFdHeVk


04.05.2020 – 08.05.2020 
Nauczanie indywidualne Anna B. – Agnieszka Dembowiak Michalska 

Piosenki o Polsce dla dzieci, Godło 
 
1, Poszerzanie świadomości własnego ciała 

a) Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 
 
- powitanie części ciała – wzajemne dotykanie się palcami rąk, nóg, głowami, kolanami 
- zawijanie dziecka w koc – naleśnik – turlanie po podłodze 
- wożenie dziecka w kocu po podłodze – na brzuchu/plecach 
- huśtanie w kocu 
- obracanie w kocu, w kółko 
- ciągnięcie za kostki nóg, przeguby rąk/łokcie  leżącego na plecach dziecka po podłodze 
- kołysanie – pozycja siedząca, tworzenie „fotelika” dla dziecka, obejmowanie, kołysanie 
- wagoniki – dziecko siedzi przed dorosłym (plecami do dorosłego), wspólnie przesuwają się po podłodze 
 

b) Elementy masażu bazalnego, proszę obejrzeć na filmiku, później można spróbować masować dziecko 
https://www.youtube.com/watch?v=FtUKspmYJZk 
 

2. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk – zabawy sensoryczne 
a)  poszukiwanie skarbów w pudle rozmaitości 
Pudło rozmaitości to prawdziwa uczta dla zmysłów. Do środka wkładamy przeróżne materiały, mogą to być ścinki 
kolorowych tkanin, wstążki, piórka, kawałki folii bąbelkowej, sztuczne futerko, filcowe kulki. W pudełku chowamy 
niewielkich rozmiarów skarby, na przykład gumowe figurki, piłki albo plastikowe samochodziki. Proszę włożyć dłonie 
Ani do pudła i razem z nią szukać ukrytych przedmiotów 
b) bańki mydlane 
Z pianą można bawić się – przygotowując miskę z wodą, w której Ania będzie mógł zanurzyć ręce. Do wypełnionego 
pianą naczynia wrzucamy kolorowe piłeczki albo plastikowe zakrętki od butelek. Zadaniem dziecka będzie 
odnalezienie ich i wyłowienie ręką, sitkiem, kuchenną chochelką 
C) kolorowy makaron – robaki spaghetti 
Do stworzenia robaków potrzebny będzie ugotowany makaron spaghetti. Kolory uzyskacie używając barwników 
spożywczych. Ugotowany makaron jest śliski i elastyczny, można go ugniatać, przekładać z ręki do ręki, wyciągać 
pojedyncze nitki w różnych kolorach, sprawdzając, czy wszystkie są takiej samej długości. Gdy zacznie wysychać, 
wystarczy delikatnie polać go wodą. 
              Do kilku szklanek wlewamy ciepłą wodę, a następnie wsypujemy barwnik spożywczy lub wkładamy do wody 
kawałek odciętej bibuły szerokości około 3 cm. Gdy woda się zabarwi wrzucamy na kilka minut makaron, a po 
zabarwieniu wykładamy makaron na szmatkę do wyschnięcia. W ten sam sposób barwimy ryż, fasolę i inne ziarna. Z 
kolorowego makaronu można tworzyć barwne obrazki, uczyć się sortowania kolorów. Tak samo postępujemy z 
ugotowanym makaronem, wrzucamy go na chwilę do zabarwionej wody bibułą lub barwnikiem 
d) koło sensoryczne rozmaitości 
        Na tekturowym kole umieszczamy przedmioty, które dzięki zróżnicowanej fakturze i twardości pobudzają 
wrażliwość dotykową. Dodatkowo można  dobrać poszczególne fragmenty faktur w taki sposób, aby były kolorowe i 
kontrastowe wobec siebie, dzięki temu pobudzamy kolejne dziecięce zmysły. Miękkie piórka, balony, ryż, makaron, 
zapach kawy… To działa na dziecko lepiej niż nie jedna zabawka. Pełen opis zabawy tu:  
 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/koo-rozmaitosci/ 
 
 
3. Ćwiczenia komunikacyjne: Praca na Cyber Oku 
- kontrola uwagi wzrokowej – konfiguracja 4 pola 
- Aktywność plastyczna –  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 - niezwykła lekcja rytmiku Jesteśmy Polką i Polakiem, słuchanie piosenki dla dzieci 
o Polsce na stronie internetowej  
https://www.bing.com/videos/search?q=jeste%c5%9bmy+polk%c4%85+i+polakiem&docid 

https://www.youtube.com/watch?v=FtUKspmYJZk
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/koo-rozmaitosci/
https://www.bing.com/videos/search?q=jeste%c5%9bmy+polk%c4%85+i+polakiem&docid


04.05.2020 – 08.05.2020 
Ania B. – prowadząca zajęcia Marta Suszczewicz 
 
Rodzicu.  
Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę powitalną. Podczas śpiewania klaszczcie w rytm piosenki, kiwajcie się w rytm 
melodii, utrwalajcie gest na powitanie – podanie dłoni.  
Skorzystaj z piosenki pod linkiem: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 
 
 
Rodzicu. 
Przygotuj białą i czerwoną kartkę papieru. Połóż na stoliku do pracy dziecka. Przygotuj również po 3 szt. zakrętek od 
butelek plastikowych w tych kolorach. Segregujcie nakrętki według koloru.  
 
Rodzicu. 
Pokaż dziecku ilustracje przedstawiające symbole narodowe, niech skupi na nich wzrok.  
 
Rodzicu. 
Na dużym arkuszu papieru narysuj szablon flagi Polski. Z wykorzystaniem kredek pastelowych pokolorujcie flagę.  
 
Rodzicu. 
Puść dziecku hymn Polski. Posłuchajcie wspólnie kilka razy.  
 
Rodzicu. 
Wykonaj masaż ciała dziecku z wykorzystaniem piłek do masażu o różnych fakturach.  
 
Rodzicu.  
Pobaw się z dzieckiem w zabawę ruchową – kołysanie flagi na wietrze (dowolne ruchy, kołysanie) ze zmianą tempa – 
silny, słaby wiatr.  
 
Rodzicu. 
Pobawcie się materiałowymi tasiemkami (chwytanie przez dziecko tasiemki, podnoszenie tasiemek do góry, próba 
utrzymania tasiemki przez dziecko w powietrzu). 
 
 
 

 

 

 

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

