
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW 

25.05.2020 – 29.05.2020r. 

Seweryn D.  25.05. – 29.05.2020r.  

Witaj ! 

Dawno się nie widzieliśmy. Pomału zbliża się Dzień Matki, dlatego w tym tygodniu będzie dużo zabaw związanych 
z tym świętem. Życzę miłej pracy i wiedz, że bardzo tęsknie za Tobą. 

Pozdrawiam cieplutko. 

Anna Łyskawińska 
 
1. Kształtowanie zachowań społecznych 
- Podanie sobie dłoni. Wykorzystanie ruchów naprzemiennych, które korzystnie wpływają       
  na mózg. Proszę podawać sobie „cześć” raz jedną, raz druga ręką. 
- Przytulenie się policzkami;   
 - Pokazanie uśmiechniętej minki i zachęcanie do uśmiechu;    
- Przykrywanie dziecka kocem, pytanie "Gdzie jest Seweryn?", odkrywanie.   

2. Utrwalanie poszczególnych części ciała: 
 Codzienne powitanie części ciała: nazywanie i dotykanie: najpierw plecy, nogi, stopy,   ręce, dłonie, twarz – 
zaczynamy od bodźców mocniejszych stopniowo przechodząc do łagodniejszych.      

3. Zabawy komunikacyjne: 
 - dziecko i dorosły siedzą przodem do siebie trzymając się za ręce, wymieniają się uśmiechami, dotykają się czołami i 
oddalają czoła od siebie, pokazują sobie nawzajem nos, buzię, ręce; oglądają je i porównują ich wielkość    
- prowokowanie do głośnego śmiechu,   
 - sylabizowanie z klaskaniem (ma-ma, ba-ba, ko-ko)   
 - podtrzymywanie wokalizacji dziecka 
- powtarzanie przekazów głosowych   
 - ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię np. Seweryn uśmiechnij się   
 - nazywanie stanów emocjonalnych dziecka 
 - piosenka z pokazywaniem: 
   
   Głowa, ramiona, kolana pięty 
   Kolana, pięty, kolana, pięty 
   Głowa, ramiona, kolana, pięty 
   Oczy,  uszy, usta, nos. 
 
-   wierszyk z dotykaniem swoją dłonią po całym ciele:     
   Idzie kurka. (ko ko ko)     
  Wije się wąż (Ssssssss)     
  Idzie ciężki słoń (bup, bup) 
               Skacze żaba (kum, kum)     
              Biegnie myszka (pi, pi, pi)     
   Idzie pająk (tup, tup) 

4. Wspólny taniec przy piosence pt. „Wszyscy są, witam was” 
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA     
   

5. Zajęcia poznawcze: 

 

 

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


PONIEDZIAŁEK 

Sewerynku zbliża się Dzień Mamy. Mama bardzo Ciebie kocha. Opiekuje się Tobą kiedy chorujesz. Przygotowuje 
pyszne jedzenie. Przytula Ciebie i trzyma za rękę kiedy jesteś smutny. Poza tym: pierze, szyje, prasuje, gotuje, ściera 
kurze, myje okna, zmywa naczynia.   
Masz szczęście, że masz tak dobrą mamę. 
Musisz dużo uśmiechać się do mamy. Dzięki temu będzie wesoła i szczęśliwa. 
   
Proszę niech rodzic naszkicuje obrazek „mamy”, a Seweryn niech pokoloruje farbami.     
   

   

WTOREK 
Zajęcia przy stole (proszę przygotować kartkę i farby). 
Sewerynku dzisiaj powiemy sobie jak mamy dbają o swój wygląd. Mamy lubią ładnie wyglądać. Codziennie rano 
czeszą swoje włosy. Proszę wziąć grzebień i przeczesać Sewerynowi włosy). Mamusie nakładają krem na twarz ( 
proszę rozsmarować krem nawilżający na Seweryna twarzy) i pudrują sobie twarz (proszę pędzelkiem podotykać 
twarz Seweryna). Mamy lubią ładnie pachnieć i pryskają się pachnącym perfumem (proszę dać Sewerynowi 
powąchać perfumy). Mamusie lubią ubrać ładne ubrania i buty na szpileczkach. Chodząc w takich butach stukają 
„puk puk puk” ( proszę po całym ciele palcami wskazującymi dotykać Seweryna naśladując stukot butów). 
Proszę namalować na kartce duże serce. Zadaniem Seweryna będzie je pokolorować palcami 
 
ŚRODA  
Sewerynku Twoja mama jest bardzo dobrą kucharką i przygotowuje pyszne jedzenie. Jedne posiłki są słodkie ( proszę 
dać spróbować Sewerynowi dżem lub masło czekoladowe), inne posiłki są pikantne ( proszę dać spróbować ketchup), 
a inne orzeźwiające ( proszę podać starkowane jabłko).    
Proszę namalować garnek. Zadaniem Seweryna będzie pokolorowanie obrazka. Nad garnkiem proszę posmarować 
klejem  i posypać na niego przyprawy: sól i pieprz. 
 
CZWARTEK 
Dzisiaj wspólnie z mamą będziesz sprzątał dom.  
Mama ściera kurze w domu: Proszę, aby Seweryn z pomocą zamoczył ściereczkę w wodzie, przy okazji proszę ten 
moment wykorzystać do zabawy ( wspólnie wyciskać ścierkę, nakładać ją na rękę).  Proszę, abyście razem wytarli 
stół.   
- Mama myje okna: Proszę, podejść do okna i wspólnie prysnąć płynem do szyb. Następnie razem wytrzeć ręcznikiem 
papierowym. 
- Mama odkurza – proszę wyjąć odkurzacz, włączyć go i zbliżyć rękę do rury tak, aby powietrze wsysało wew. stronę 
dłoni Seweryna. Proszę obserwować reakcję.   
 - wierszyk z pokazywaniem pt. „Odkurzacz     
   
 
 



 
  Szuru szu, szuru szu, Przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka, 
  pan odkurzacz poszedł w ruch. 
  Jeździ w koło po podłodze, Mówimy Szuru szu, szuru szu, 
  warczy przy tym bardzo srodze. wrrrrrrrr, wrrrrrr 
  wjeżdża wszędzie w zakamarki, 
  czyści też w najmniejsze szparki. wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz, we włosy itp., 
  Wszystkie brudy migiem wciąga 
  i dokładnie pokój sprząta. naśladujemy palcami zbieranie okruszków, 
  Kiedy  skończy, zobaczycie, 
  cały pokój zacznie lśnić, głaszczemy dziecko po całym ciele, 
  a odkurzacz w ciemnym kącie 
  o sprzątaniu będzie śnić. głaszczemy dziecko po głowie, przytulamy się do niego lub kładziemy głowę na jego 
plecach. 
Wspólny taniec lub oklepywanie karku i ramion w rytm muzyki: 
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 
 
PIĄTEK 
Kochana Mamo, dzisiaj Seweryn zaprasza Ciebie na spacer. Proszę, chwyć Seweryna za rękę i włącz piosenkę:   
                https://www.youtube.com/watch?v=tHYuj2cK_Z4       
    
Doszliście na piękną pachnącą łąkę. Proszę prysnąć kwiatowym odświeżaczem. Teraz mamo „rozłóż” koc, ponieważ 
zaraz  sobie usiądziecie i odpoczniecie. Proszę trzymać rozłożony koc i robić nim podmuchy wiatru. Proszę posadzić 
Seweryna, przytulić się do niego i razem odsłuchać piosenkę o mamie z okazji Dnia Mamy: 
  https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g     
   
 Następnie proszę usiąść do stołu i Seweryn niech pokoloruje kwiatka dla mamy.     
   
Następnie proszę umyć ręce Sewerynowi, wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, 
ręce robią „chlup, chlup”.   

 
6. Stymulacja dotyku.  
Proszę wykonać masaż dłoni nawilżając dłonie kremem do rąk.         
  
7. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 
- rzucanie i łapanie piłki 
- zainteresowanie Seweryna bańkami 
 
8. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową 
Proszę posadzić Seweryna na kanapie i włączyć piosenkę pt. „Praczki” 
Seweryn „pomoże” mamie w praniu. 
https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0 
W trakcie słuchania piosenki zachęcam wykorzystać chustę, pocierając ją dłonie Seweryna. 

 
9. Ćwiczenia poznawcze: 
-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem. 
 
10. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona (gimnastyka mózgu:   
 ułatwienie współpracy między dwoma półkulami mózgowymi.    
 - picie wody-  woda mineralna niegazowana – jest konieczna do transmisji elektrycznych w układzie nerwowym, 
wspomaga proces uczenia się i myślenia 
 - ruchy naprzemienne np. granie w łapki – ułatwiają koordynacje ciała 
 - kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się, poprawia pamięć (masowanie 
małżowin usznych ku dołowi) 

                                                                                                                                                                  POWODZENIA!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=tHYuj2cK_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0


Aleksander Sz.  25.05. – 29.05.2020r.  

Witaj Oluś! 

Dawno się nie widzieliśmy. Życzę miłej pracy i wiedz, że bardzo tęsknie za Tobą. Pozdrawiam cieplutko. 
Anna Łyskawińska 

Drogi Tato, polecam, aby Aleksander malował palcami. Metoda ta ma zalety terapeutyczne: rozluźnia mięśnie, 
pobudza wyobraźnię, pomaga w pokonywaniu lęków, wzmacnia wiarę we własne siły.  
 
  
 1. Kształtowanie zachowań społecznych 
- Podanie sobie dłoni. Wykorzystanie ruchów naprzemiennych. Proszę podawać sobie „cześć” raz jedną, raz druga 
ręką. 
- Proszę pogłaskać po głowie Olka, mówiąc “ cacy Oluś”. I pokierować rękę Olka na swoją głowę mówiąc „cacy tata”. 
Dotykać ręką Olka swoją twarz.                                                                                                                                                                           
 - Przytulenie się policzkami;  
- Pokazanie uśmiechniętej minki i zachęcanie do uśmiechu; 
- Przykrywanie dziecka kocem, pytanie "Gdzie jest Oluś?", odkrywanie. 
 
 
2. Wspólny taniec przy piosence pt. „Wszyscy są, witam was” 
       https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA     
 

 3. Zajęcia poznawcze: 

      

Zadaniem Olka będzie pomalowanie szablonu serca palcami. 

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


- Tata odkurza – proszę wyjąć odkurzacz, włączyć go i zbliżyć rękę do rury tak, aby powietrze wsysało wew. stronę 
dłoni Olka. Proszę obserwować reakcję. 
 - wierszyk z pokazywaniem pt. „Odkurzacz     
   
  Szuru  szu, szuru szu, Przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka, 
  pan odkurzacz poszedł w ruch. 
  Jeździ w koło po podłodze, Mówimy Szuru szu, szuru szu, 
  warczy przy tym bardzo srodze. wrrrrrrrr,  wrrrrrr 
  wjeżdża wszędzie w zakamarki, 
  czyści też w najmniejsze szparki. wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz, we włosy itp., 
  Wszystkie brudy migiem wciąga 
  i dokładnie pokój sprząta. naśladujemy palcami zbieranie okruszków, 
  Kiedy skończy, zobaczycie, 
  cały pokój zacznie lśnić, głaszczemy dziecko po całym ciele, 
  a odkurzacz w ciemnym kącie 
  o sprzątaniu będzie śnić. głaszczemy dziecko po głowie, przytulamy się do niego lub kładziemy głowę na jego 
plecach. 

 

4. Stymulacja dotyku.    
Proszę wykonać masaż dłoni nawilżając dłonie kremem do rąk.       

 
5. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 
- rzucanie i łapanie piłki 
- zainteresowanie Olka bańkami 
- przygotowanie 2, albo 3 pudełek i chowanie na oczach Olka atrakcyjny przysmak 
 

6. Swobodna zabawa swoimi zabawkami ( po zabawie podnoszenie przedmiotów z poleceniem: podnieś, daj) 

 

7. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona (gimnastyka mózgu:   
   
 ułatwienie współpracy między dwoma półkulami mózgowymi.   
   
 - picie wody-  woda mineralna niegazowana – jest konieczna do transmisji   
   
 elektrycznych w układzie nerwowym, wspomaga proces uczenia się i myślenia 
   
 - ruchy naprzemienne np. granie w łapki – ułatwiają koordynacje ciała 
   
 - kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się,   
   
 poprawia pamięć ( masowanie małżowin usznych ku dołowi) 
 
 

POWODZENIA!!! 
 

 

 

 
 



ALEKSANDER  SZ. 
25.05 – 29.05.2020 
Prowadząca zajęcia I. Krzesińska 

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

 
 

Ćwiczenia  komunikacyjne: 
• odpowiadanie  uśmiechem  na uśmiech, 
• komentowanie  wykonywanych  czynności, ruchów, opowiadanie  dziecku  o tym  co  robimy, 
• opowiadanie  i  czytanie  bajek, wierszyków, opowiadań. 
 
Ćwiczenia  funkcji  poznawczych: 
• Zabawki ( mała  piłka, zabawki dźwiękowe, puzzle)oglądanie, dotykanie, przekładanie  z  ręki  do  ręki, 
• Zabawki ( piłka, zabawki dźwiękowe, puzzle)segregowanie. 
 
Ćwiczenia  motoryki  małej: 
 
• Piłka- ściskanie  piłki  raz  jedną  raz  drugą  ręką, 
• Zabawki  dźwiękowe- wciskanie  kolorowych  dźwiękowych  przycisków. 
 
Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 
          „ Piłka” ( szukamy na You Tube)    https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM


Maciej W.  25.05. – 29.05.2020r. 

Witaj ! 

Dawno się nie widzieliśmy. Pomału zbliża się Dzień Matki, dlatego w tym tygodniu będzie dużo zabaw związanych 
z tym świętem. Życzę miłej pracy i wiedz, że bardzo tęsknie za Tobą. 

Pozdrawiam cieplutko. 

Anna Łyskawińska 
 
1. Kształtowanie zachowań społecznych 
- Podanie sobie dłoni. Wykorzystanie ruchów naprzemiennych, które korzystnie wpływają       
  na mózg. Proszę podawać sobie „cześć” raz jedną, raz druga ręką. 
- Przytulenie się policzkami;   
 - Pokazanie uśmiechniętej minki i zachęcanie do uśmiechu;    
- Przykrywanie dziecka kocem, pytanie "Gdzie jest Maciek?", odkrywanie.   
 
2. Utrwalanie poszczególnych części ciała: 
 Codzienne powitanie części ciała: nazywanie i dotykanie: najpierw plecy, nogi, stopy, ręce, dłonie, twarz – 
zaczynamy od bodźców mocniejszych stopniowo przechodząc do łagodniejszych.      
    
 3. Zabawy komunikacyjne: 
 - dziecko i dorosły siedzą przodem do siebie trzymając się za ręce, wymieniają się uśmiechami, dotykają się czołami i 
oddalają czoła od siebie, pokazują sobie nawzajem nos, buzię, ręce; oglądają je i porównują ich wielkość    
- prowokowanie do głośnego śmiechu,   
 - sylabizowanie z klaskaniem (ma-ma, ba-ba, ko-ko)   
 - podtrzymywanie wokalizacji dziecka 
- powtarzanie przekazów głosowych   
 - ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię np. Maciek uśmiechnij się   
 - nazywanie stanów emocjonalnych dziecka 
 - piosenka z pokazywaniem: 
   
   Głowa, ramiona, kolana pięty 
   Kolana, pięty, kolana, pięty 
   Głowa, ramiona, kolana, pięty 
   Oczy,  uszy, usta, nos. 
   
-   wierszyk z dotykaniem swoją dłonią po całym ciele:     
  Idzie kurka. (ko ko ko)     
  Wije się wąż (Ssssssss)     
  Idzie ciężki słoń (bup, bup) 
              Skacze żaba (kum, kum)     
              Biegnie myszka (pi, pi, pi)     
              Idzie pająk (tup, tup) 

 

6. Wspólny taniec przy piosence pt. „Wszyscy są, witam was” 
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA     
   

7. Zajęcia poznawcze: 

PONIEDZIAŁEK 
Maćku zbliża się Dzień Mamy. Mama bardzo Ciebie kocha. Opiekuje się Tobą kiedy chorujesz. Przygotowuje pyszne 
jedzenie. Przytula Ciebie i trzyma za rękę kiedy jesteś smutny. Poza tym: pierze, szyje, prasuje, gotuje, ściera kurze, 
myje okna, zmywa naczynia.   
   

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


Masz szczęście, że masz tak dobrą mamę. 
Musisz dużo uśmiechać się do mamy. Dzięki temu będzie wesoła i szczęśliwa. 
Proszę niech rodzic naszkicuje obrazek „mamy”, a Maciek niech pokoloruje farbami.     
   

      

WTOREK 

Zajęcia przy stole (proszę przygotować kartkę i farby). 

Maćku dzisiaj powiemy sobie jak mamy dbają o swój wygląd. Mamy lubią ładnie wyglądać. Codziennie rano czeszą 
swoje włosy. Proszę wziąć grzebień i przeczesać Maćkowi włosy). Mamusie nakładają krem na twarz ( proszę 
rozsmarować krem nawilżający na Maćka twarzy) i pudrują sobie twarz (proszę pędzelkiem podotykać twarz Maćka). 
Mamy lubią ładnie pachnieć i pryskają się pachnącym perfumem (proszę dać Maćkowi powąchać perfumy). Mamusie 
lubią ubrać ładne ubrania i buty na szpileczkach. Chodząc w takich butach stukają „puk puk puk” ( proszę po całym 
ciele palcami wskazującymi dotykać Maćka naśladując stukot butów). 

Proszę namalować na kartce duże serce. Zadaniem Maćka będzie je pokolorować palcami 

ŚRODA  

Maćku Twoja mama jest bardzo dobrą kucharką i przygotowuje pyszne jedzenie. Jedne posiłki są słodkie ( proszę dać 
spróbować Maćkowi dżem lub masło czekoladowe), inne posiłki są pikantne (proszę dać spróbować ketchup), a inne 
orzeźwiające ( proszę podać starkowane jabłko).   
   
Proszę namalować garnek. Zadaniem Maćka będzie pokolorowanie obrazka. Nad garnkiem proszę posmarować 
klejem i posypać na niego przyprawy: sól i pieprz. 

CZWARTEK 
 Dzisiaj wspólnie z mamą będziesz sprzątał dom. 
   
 Mama ściera kurze w domu: Proszę, aby Maciek z pomocą zamoczył ściereczkę w wodzie, przy okazji proszę ten 
moment wykorzystać do zabawy ( wspólnie wyciskać ścierkę, nakładać ją na rękę). Proszę, abyście razem wytarli stół. 
  
 - Mama myje okna: Proszę, podejść do okna i wspólnie prysnąć płynem do szyb. Następnie razem wytrzeć 
ręcznikiem papierowym. 
 - Mama odkurza – proszę wyjąć odkurzacz, włączyć go i zbliżyć rękę do rury tak, aby powietrze wsysało wew. stronę 
dłoni Maćka. Proszę obserwować reakcję. 
   
 
 
 
 



 
 - wierszyk z pokazywaniem pt. „Odkurzacz     
  Szuru  szu, szuru szu, Przesuwamy dłoń swobodnym ruchem po ciele dziecka, 
  pan odkurzacz poszedł w ruch. 
  Jeździ w koło po podłodze, Mówimy Szuru szu, szuru szu, 
  warczy przy tym bardzo srodze. wrrrrrrrr,  wrrrrrr 
  wjeżdża wszędzie w zakamarki, 
  czyści też w najmniejsze szparki. wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz, we włosy itp., 
  Wszystkie brudy migiem wciąga 
  i dokładnie pokój sprząta. naśladujemy palcami zbieranie okruszków, 
  Kiedy skończy, zobaczycie 
  cały pokój zacznie lśnić, głaszczemy dziecko po całym ciele, 
  a odkurzacz w ciemnym kącie 
  o sprzątaniu będzie śnić. głaszczemy dziecko po głowie, przytulamy się do niego lub kładziemy głowę na jego 
plecach. 

Wspólny taniec lub oklepywanie karku i ramion w rytm muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 
 
PIĄTEK 
Kochana Mamo, dzisiaj Maciek zaprasza Ciebie na spacer. Proszę, chwyć   
 Maćka za rękę i włącz piosenkę:  https://www.youtube.com/watch?v=tHYuj2cK_Z4       
    
Doszliście na piękną pachnącą łąkę. Proszę prysnąć kwiatowym odświeżaczem. Teraz mamo „rozłóż” koc, ponieważ 
zaraz sobie usiądziecie i odpoczniecie. Proszę trzymać rozłożony koc i robić nim podmuchy wiatru. Proszę posadzić 
Maćka, przytulić się do niego i razem odsłuchać piosenkę o mamie z okazji Dnia Mamy:   
  https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g     
   
 Następnie proszę usiąść do stołu i Maciek niech pokoloruje kwiatka dla mamy.     
   
Następnie proszę umyć ręce Maćkowi, wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce 
robią „chlup, chlup”.   
 
6. Stymulacja dotyku. Proszę wykonać masaż dłoni nawilżając dłonie kremem do rąk.       
  
7. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 
- rzucanie i łapanie piłki 
- zainteresowanie Seweryna bańkami 
 
8. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową 
Proszę posadzić Maćka na kanapie i włączyć piosenkę pt. „Praczki” 
Maciek „pomoże” mamie w praniu. 
https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0 
W trakcie słuchania piosenki zachęcam wykorzystać chustę, pocierając nią dłonie Maćka. 
 
9. Ćwiczenia poznawcze: 
-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem. 
 
10. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona (gimnastyka mózgu: ułatwienie współpracy między dwoma 
półkulami mózgowymi.   
  - picie wody-  woda mineralna niegazowana – jest konieczna do transmisji elektrycznych w układzie nerwowym, 
wspomaga proces uczenia się i myślenia 
- ruchy naprzemienne np. granie w łapki – ułatwiają koordynacje ciała 
 - kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się, poprawia pamięć (masowanie 
małżowin usznych ku dołowi) 

 
                                                                                                                                                POWODZENIA!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=tHYuj2cK_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=35ztvWERAQ0


Nauczanie indywidualne  - Julia K.  

Prowadząca zajęcia M. Łabuda 

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

25-29.05.2020   

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 zabawek 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  

- nadal słuchamy piosenkę:  od serduszka  Julki   „Jesteś mamo skarbem mym „ 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g     

- Czytamy Julce  przygody o Zosi  mieszkającej w zoologicznym azylu dziadka Horacego 

Percepcja dotykowa  
- poznawanie , dotykanie chusty, którą proszę dla Julki przygotować w ramach naszej chusty animacyjnej. Machanie, 
gniecenie chusty w ręku Julki, machanie nią  przy piosence  
- zabawa zabawkami znajdującymi się w pokoju Julki – przytulanie misia, dotykanie  
i poznawanie piłki wygniatając ją w dłoniach oraz zabawek wydających dźwięki.  
- wodzenie palcem po wyciętym kształcie puzzla – wokół jego konturu. (proszę przygotować  
z kartonu wycięty element puzzla, który używamy do zajęć)  
 
- Percepcja węchowa 
- podczas zajęć zapalenie świeczki zapachowej, która rozjaśni nasze umysły i pobudzi  zmysł zapachu 
 
4. Motoryka mała 
- Malowanie farbą konturu piłki  (załącznik 1) 
- Wygniatanie ciastoliny w dłoni Julki 
 
                                                                     Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


załącznik 1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26-27.05.20 I. Krzesińska 
 

JULIA  K. 
 

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

     Ćwiczenia  komunikacyjne: 
 
• komentowanie  wykonywanych  czynności, ruchów, opowiadanie  dziecku  o tym  co  robimy, 
• opowiadanie  i  czytanie  bajek,wierszyków, opowiadań, 
 
 
Ćwiczenia  funkcji  poznawczych: 
• Zabawki ( miś, zabawki dźwiękowe,) dotykanie, przekładanie  z  ręki  do  ręki, 
• Zabawki ( miś, zabawki dźwiękowe) segregowanie. 
 
 
Ćwiczenia  motoryki  małej: 
 
• Zabawki  dźwiękowe- wciskanie  kolorowych  dźwiękowych  przycisków. 
 
Stymulacja  dotykowa: 
 
• Miś- puszysty  i  miękki ( dotykanie) 
• Masaż  dłoni-  faktura  miękka  i  puszysta ( maskotka). 
 
Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 
• Słuchanie  grającej  zabawki  dźwiękowej ( pozytywki), 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nauczanie indywidualne Anna B. 

Prowadząca: Marta Suszczewicz 

Za okres: 26-29.05.2020 r. 

Rodzicu w ramach zajęć w tym tygodniu wykonaj z dzieckiem następujące ćwiczenia: 

 

1.Ćwiczenia z ulubionymi zabawkami: 

- zabawy z piłeczkami – toczenie po stoliku, łóżku, chwytanie i podawanie na polecenie „daj” 

- zabawy z plastikowymi klockami – nakładanie dużych klocków na siebie, zdejmowanie i wkładanie do wiaderka 

- zabawy z misiem – przytulanie, podawanie, głaskanie 

2. Ćwiczenia świadomości schematu ciała: 

Zabawa „Twoje, moje” – dorosły i dziecko siedzą naprzeciw siebie i wykonują kolejno poszczególne czynności 

(dziecko wspieramy manualnie i kierujemy kolejno jego rękę podczas zadania): 

 kładą rękę na głowie, potem na głowie partnera, 

 wskazują palcami swoje czoło, a potem czoło partnera, 

 dotykają swojego nosa, a potem nosa partnera, 

 chwytają się za ucho, a potem za ucho partnera, 

 klepią się po brzuchu,  

 poprawiają fryzurę.      

 

3. Ćwiczenia relaksacyjne, rozluźniające: 

Zabawa „Maszyna do pisania” - Wkręcamy papier do maszyny do pisania. (Dziecko siedzi tyłem do nas. 

Delikatnie „przekręcamy” do przodu uszka dziecka.) 

Piszemy: Pisze pani na maszynie: (Stukamy palcami w plecy.) 

A..., B...,C..., kropka, przecinek ( Piszemy A, B, C, dużą kropkę i przecinek.) 

I... przesuwamy wałek. (Trzymamy dziecko za głowę, delikatnie, lecz stanowczo przechylamy na bok .) 

 

4. Zabawy z balonikiem: 

- próba odbijania balonika, 

- wodzenie wzrokiem za balonikiem, 

- chwytanie balonika oburącz, 

 

 

 



5. Sensoryczne baloniki: 

Rodzicu. Napełnij baloniki różnymi materiałami sypkimi: kaszą, ryżem, mąką, makaronem. Można również 

wykorzystać kulki hydrożelowe. Zawiąż baloniki na końcach. Wykorzystajcie baloniki do: 

- masażu ciała, 

- ćwiczeń rąk i stóp – zgniatanie, uciskanie, chwytanie, przekładanie, przesuwanie  

 

6. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Kolorowe baloniki”  - malowanie farbą palcami baloników i kolorowych 

serpentyn na dużym arkuszu. 

Przykładowa praca: 

 

 


