
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW - 11.05.2020 – 15.05.2020r. 

Seweryn D.  11.05. – 15.05.2020r.  

Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska 

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. 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.) 

4. 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 pomóż Sewerynowi wykonać pracę plastyczną (malowanie szablonu sałaty – techniką dziesięciu 

palców) 

 

5. Zabawy z kolorowymi materiałami. 

Droga Mamo 

Przygotuj kawałki materiałów w kolorach wiosennych (żółty, zielony, czerwony). 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.  11.05. – 15.05.2020r. 

Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska 

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! 

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. 

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. 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=R2EwtRLFtM4


- Drogi Tato. Pomóż Olkowi wykonać pracę plastyczną – malowanie szablonu sałaty (techniką dziesięciu palców) 

 

 

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



ALEKSANDER  SZ. 11.05.20 - 14.05.20 - 15.05.20   Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska 
 

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

Temat: Otacza  mnie  przyjaźń. 
 
1.Zabawa  w  różnicowanie  i  grupowanie  przedmiotów  o  takiej  samej fakturze ( miękkie- twarde): 
 
Rodzic  rozkłada  przed  dzieckiem  znane  mu  przedmioty  o  rożnej  fakturze ( pluszowe  zabawki, plastikowe  
zabawki)  oraz  dwa  jednakowe  pojemniki. Rodzic  wraz  z  dzieckiem  do  jednego  pojemnika  wkłada    same  
pluszowe  zabawki,  a  do  drugiego  plastikowe  zabawki. 

 
2. Zabawy  z   materiałami  spożywczymi: 
  
Rodzic  wkłada  ręce  dziecka  do  dżemu, kiślu, cukru, soli, śmietany, kremu itp. Pozwala  dziecku  cieszyć  się  
doznaniami  dotykowymi, smakowymi, zapachowymi. 

 
3. Wyklejanie  serca 
 
Proszę,  aby  dziecko  z  pomocą  rodzica  wypełniło  kuleczkami czerwonej    bibuły  sylwetę  serca. 
 



 

 

 

 
W  razie  wątpliwości  proszę  o kontakt 

   
 

 

 

 



Maciej W.  11.05. – 15.05.2020r. - Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska 

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. 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.) 

 

4. 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 pomóż Maćkowi wykonać pracę plastyczną – malowanie szablonu sałaty (techniką dziesięciu palców) 

 

5. 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. 11.05.2020 – 15.05.2020 - Prowadząca zajęcia Marzena Łabuda 

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 
- Jest piękna pogoda to czas na spacer na powietrzu- słuchanie śpiewu ptaków  
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla - 

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

Teraz czas na piosenkę: 
Dziadek fajną farmę miał - piosenki dla dzieci Old McDonald po polsku BZYK.tv 
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 
- Czytamy Julce  przygody o Zosi  mieszkającej w zoologicznym azylu dziadka Horacego 
- Słuchanie czytanej informacji o Marii Grzegorzewskiej – kim była, co robiła? załącznik1 
Percepcja dotykowa  
-  poznawanie, dotykanie książki, którą będziemy czytać.  
- poznawanie , dotykanie chusty, którą proszę dla Julki przygotować w ramach naszej chusty animacyjnej. Machanie, 
gniecenie chusty w ręku Julki, machanie nią  przy piosence  
- Percepcja węchowa 
- podczas zajęć zapalenie świeczki zapachowej, która rozjaśni nasze umysły i pobudzi  zmysł zapachu 
4. Motoryka mała 
- wyklejanka plastelinowa motta M. Grzegorzewskiej NIE MA KALEKI JEST CZŁOWIEK. Robimy duże napisy i 
kuleczkami plasteliny je wyklejamy. Mówimy do Julki co wyklejamy (dziennie tyle ile Julka da radę).  
- pudełko skarbów- do pudła wrzucamy wiele różnych przedmiotów. Ręką mieszamy, wyjmujemy rzecz, poznajemy w 
dłoni co to, przekładamy z ręki do ręki, wrzucamy ponownie do pudła.  

                                                           Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  
załącznik 1 
Proszę przeczytać Julce tekst wolno w pełnym skupieniu. 
 
Maria Grzegorzewska to pedagog, profesor – uczona o złotym sercu, kreatorka pedagogiki specjalnej w Polsce.  

Czytając o niej wspomnienia dowiadujemy  się, że przez całe życie ogromnie ceniła przyjaźń. Darzyła przyjaźnią 

wszystkich, których znała np. profesorów, asystentów, studentów. Oni zaś przyjaźń tę odwzajemniali.  

W „Liście do nauczyciela” pisała, że „Przyjaźń daje moc do wspólnego przezwyciężania trudności, pomaga dźwigać 

odpowiedzialność, nie daje zapominać, że trzeba szukać tego, co najważniejsze” . Według tego co napisała tak  

postępowała przez swoje całe życie.  

Do Marii Grzegorzewskiej zawsze można było wejść – drzwi jej mieszkania i gabinetu były, w dosłownym i 

przenośnym znaczeniu, otwarte dla każdego. Przychodząc do niej zastawało się ją prawie zawsze przy pracy. Witała 

gościa swoim dobrym uśmiechem i mądrym spojrzeniem.  

Była twórczynią zarówno szkolnictwa specjalnego, jak i pedagogiki specjalnej w Polsce, stworzyła jej podstawy w 

okresie międzywojennym. A teraz dla nas jest patronką naszej szkoły. Jest to dla nas duma.  

Staramy się też tak postępować jak robiła pani Maria. Mamy hymn szkoły, gdzie mówimy o tym, co udowadniała 
patronka „Nie ma kaleki jest człowiek”.  

https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


JULIA  K. 12.05.20 - 13.05.20 
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska 
 

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

 
1. Zabawa  w  różnicowanie  i  grupowanie  przedmiotów  o  takiej  samej fakturze ( miękkie- twarde): 
 
Rodzic  rozkłada  przed  dzieckiem  znane  mu  przedmioty  o  rożnej  fakturze ( pluszowe  zabawki, plastikowe  
zabawki)  oraz  dwa  jednakowe  pojemniki. Rodzic  wraz  z  dzieckiem  do  jednego  pojemnika  wkłada    same  
pluszowe  zabawki,  a  do  drugiego  plastikowe  zabawki. 

 
 
 
 
3. Piosenka  o  przyjaźni 
 
Mała  Orkiestra  Dni  Naszych – Piosenka  o  przyjaźni 
 
https://www.youtube.com/watch?v=68Uahr2nYKw 
 
 
3. Wyklejanie  serca 
 
Proszę,  aby  dziecko  z  pomocą  rodzica  wypełniło  kuleczkami czerwonej    bibuły  sylwetę  serca. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=68Uahr2nYKw


 
 
 

W  razie  wątpliwości  proszę    o  kontakt 
 

 

 

 

 

 



Anna B. 11.05.2020 – 15.05.2020  - Prowadząca zajęcia  Agnieszka Dembowiak Michalska 

Wiosna w  ogrodzie: 

Ziemia,  sadzonki kwiatów,  

1. Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – spotkanie z żywiołem – ziemia  

- Dotykanie, mieszanie rękoma w pojemniku z ziemią ogrodową  - ziemia sucha/ ziemia mokra/ błoto - oglądanie rąk 

oblepionych ziemią, rozcieranie w dłoniach, wąchanie - odbijanie śladów rąk, stóp na kartkach papieru, kartonie, 

gazecie - szukanie, wyciąganie z pojemników wypełnionych ziemią zabawek – nazywanie, nadawanie znaczeń, 

wąchanie ziemi suchej, mokrej.  

Sadzenie do doniczek sadzonek kwiatów, dotykanie kwiatów, wsypywanie ziemi do doniczek, wkładanie sadzonek, 

podlewanie. 

2. Zabawy sensoryczne 

a) Pamięć dotykowa 

       Do tej zabawy będą potrzebne   różne nasiona, ziarna, makrony, mąkę, sól. Wsypujemy te rzeczy  do woreczków 
strunowych, (mogą być zwykłe małe woreczki) szczelnie zamykamy i zaklejamy taśmą. Każdy woreczek ma swoją 
parę, więc można wymyślać dowolną ilość zabaw i modyfikować je według potrzeb. Kiedy już zapoznamy maluchy z 
nazwą wszystkich ziaren, dzieci z zawiązanymi oczami próbują odnaleźć dwa takie same woreczki używając tylko 
zmysłu dotyku. Ania może dotykać rączkami woreczków, z pomocą mamy może szukać dwóch takich samych 
woreczków. 
b) Piasek kinetyczny – zabawa wspierająca rozwój małej motoryki oraz sprawności dłoni 

   Z piasku oprócz robienia babek, możemy budować rozmaite zamki, budowle i labirynty. Nową zabawą będzie 

stworzenie jeża, któremu jako kolce wbijamy kolorowe patyczki lub wykałaczki. To bardzo prosta zabawa nawet dla 

najmłodszych dzieci, a daje dużo frajdy i trenuje małą motorykę dziecka. Dokładna instrukcja na stronie internetowej 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/ 

Jeżeli w domu nie mają Państwo piasku kinetycznego, możecie go zrobić sami Do zrobienia magicznego piasku 
potrzeba: 

- 500g mąki ziemniaczanej  

- 1,5 kg piasku. 

- wody 

 Po zmieszaniu mąki z piaskiem należy dodać wodę i wymieszać wszystko w misce do uzyskania odpowiedniej 
konsystencji. 

 

3. Ćwiczenia komunikacyjne: Praca na Cyber Oku 

- Ćwiczenie zakresu widzenia – rybka, piesek, kotek 

- Komunikacja i rozrywka – Piktogramy – kolorowe piktogramy – Szybki dialog, Jedzenie i picie 

- Aktywność plastyczna –  Kolorowanka – wariant pierwszy 

- nauka dokonywania wyboru, plansza Dialogu z podstawowymi zwrotami;  

4. Percepcja słuchowa 

Proszę puścić Ani do posłuchania piosenkę „Jestem sobie ogrodniczka” 

https://miastodzieci.pl/piosenki/jestem-sobie-ogrodniczka/ 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/


Ania B. 11.05.2020 – 15.05.2020 

Prowadząca zajęcia Marta Suszczewicz 

Rodzicu. Wykonaj z dzieckiem następujące ćwiczenia: 

1. Zabawy z wodą: 
- spryskiwanie twarzy i rąk dziecka wodą, 
- wkładanie dłoni dziecka do ciepłej i zimnej wody, 
- dotykanie kostkami lodu dłoni, twarzy dziecka, 
- polewanie dłoni dziecka strumieniem wody z dzbanka, 
- wyjmowanie z miski zabawek pływających po wodzie, 
- mieszanie wody z płynem do kąpieli – robienie piany, 
- wycieranie rąk, 
- picie wody z łyżeczki, 
2. Ćwiczenia percepcji słuchowej  
Zabawy z użyciem instrumentów muzycznych i innych przedmiotów wydających dźwięki:  
- wydawanie dźwięków z różnych stron dziecka,  
- zachęcanie do reagowania obrotem głowy, gałek ocznych,  
- próba nakierowania ręki w stronę przedmiotu, instrumentu, 
- z pomocą rodzica próba wydobywania dźwięków z przedmiotów, instrumentów użytych do zabawy (w tym 
naciskanie przycisków, klawiszy w zabawkach dźwiękowych).  
 3. Ćwiczenia usprawniające odruch chwytny: 
 Chwytanie i zwalnianie chwytu nad celem. Do tego zadania wykorzystajcie cebulki do sadzenia szczypioru, oraz małe 
plastikowe doniczki lub kubeczki. Dziecko po nakierowaniu dłoni próbuje chwycić cebulkę do ręki. Z pomocą rodzica 
kieruje dłoń nad doniczkę, kubeczek i wrzuca do niego cebulkę.  
4. Zabawy z ziemią: 
 Napełnienie metalowej misy ziemią i zachęcanie do manipulowania (klepanie, grzebanie, chwytanie, itp.), 
masowanie dłoni dziecka, przesypywanie. 
5. Zabawy ruchowe na materacu. 
 Zabawy dowolne do utworów o tematyce wiosennej - prowokowanie do zmian pozycji, stymulowanie do siadu, 
zachęcanie do poruszania rękoma, nogami do muzyki. 
6. Praca plastyczna – gałązka Forsycji 
Praca na dużym arkuszu papieru (najlepiej A3) z wykorzystaniem kulek z żółtej bibuły (przyklejanie dużych kulek z 
pomocą rodzica na gałązkę). 
 
Przykładowa praca: 

 

 

 


