
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW 

1.06.2020 – 5.06.2020r. 

Seweryn D.  1.06. – 5.06.2020r.  

Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska 

Witaj Sewerynku! 

Z okazji Dnia Dziecka życzę C wiele radości, nieprzemijającego uśmiechu i dużo zdrówka. Życzę miłej pracy i wiedz, 
że bardzo tęsknie za Tobą. Pozdrawiam cieplutko. 

 
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. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz chwytu szczypcowego. 

 Usprawnianie koordynacji oko – ręka oraz siły palców (chwytu szczypcowego w celu prawidłowego 

utrzymywania drobnych przedmiotów). 

 Stymulowanie sprawności analizatorów wzrokowego i słuchowego. 
 

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

3. Świat pełen dźwięków – zabawy słuchowe. 

  - z której strony dochodzi dźwięk? – zabawa z instrumentami (proste instrumenty perkusyjne). Zapoznaje dziecka z 
nazwami instrumentów i ich dźwiękami. Następnie rodzic staje za dzieckiem i gra na wybranym instrumencie – 
zadaniem dziecka jest zlokalizowanie źródła dźwięku. Wspólne muzykowanie na prostych instrumentach 

- piosenka z pokazywaniem – uczymy się i powtarzamy części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=6 

 

4. Stymulacja dotyku . 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=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM


5. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 

- rzucanie i łapanie piłki                                                                                                                                             

- zabawy z balonami – łapanie i odbijanie kolorowych balonów 

 

- zainteresowanie Seweryna bańkami mydlanymi 

 

6. Ćwiczenia poznawcze: 

-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem. Łąka – jak zmienia się przyroda. Wąchanie kwiatków 
rosnących na łące. Obserwowanie reakcji dziecka. 

 
 
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) 



 
8. 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 

 

9. 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 

c) inicjowanie kontaktu.  

 
 

  

 
 

POWODZENIA!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aleksander Sz.  1.06. – 5.06.2020r.  
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska 

Witaj Oluś! 

 Z okazji Dnia Dziecka życzę C wiele radości, nieprzemijającego uśmiechu i dużo zdrówka. Życzę miłej pracy i wiedz, 
że bardzo tęsknie za Tobą. Pozdrawiam cieplutko. 

 
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. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz chwytu szczypcowego. 

 Usprawnianie koordynacji oko – ręka oraz siły palców (chwytu szczypcowego w celu prawidłowego 

utrzymywania drobnych przedmiotów). 

 Stymulowanie sprawności analizatorów wzrokowego i słuchowego. 
 

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

3. Świat pełen dźwięków – zabawy słuchowe. 

  - z której strony dochodzi dźwięk? – zabawa z instrumentami (proste instrumenty perkusyjne). Zapoznaje dziecka z 
nazwami instrumentów i ich dźwiękami. Następnie rodzic staje za dzieckiem i gra na wybranym instrumencie – 
zadaniem dziecka jest zlokalizowanie źródła dźwięku. Wspólne muzykowanie na prostych instrumentach 

- piosenka z pokazywaniem – uczymy się i powtarzamy części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=6 

 

4. Stymulacja dotyku . 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=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM


5. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 
- rzucanie i łapanie piłki                                                                                                                                            
 - zabawy z balonami – łapanie i odbijanie kolorowych balonów 

 
- zainteresowanie Olka bańkami mydlanymi             

 
6. Ćwiczenia poznawcze: 
-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem. Łąka – jak zmienia się przyroda. Wąchanie kwiatków 
rosnących na łące. Obserwowanie reakcji dziecka. 

 
 
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) 
 
8. 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 
 
9. 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 
c) inicjowanie kontaktu.  

POWODZENIA!!! 
 



ALEKSANDER  SZ. 
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska 
01.06.20  - 04.06.20 - 05.06.20 
 

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

Wycieczka  na  łąkę  to  świetna  okazja  do  obserwacji  przyrody- wycieczka  na  łąkę  w  pobliżu  parku  i  na  łąkę  za  
miastem. Obserwacja  tych  miejsc,  porównywanie  wielkości, wysokości  traw, ilości  kwiatów,  owadów. Nazywanie  
owadów, zrywanie  kwiatów  i  traw  do  wazonu. Obserwacja  fruwających  owadów: pszczoła, motyl. Szukanie  
zwierząt  mieszkających  w  trawie: ślimak, mrówka, biedronka, żaba. 
 
• Ćwiczenia  motoryki  małej: 
 
•  Zabawa  czerwonymi  balonikami: dotykanie, uciskanie, odbijanie. 
Zabawa  czerwonymi  pomponami: wrzucanie  pomponów  do  pudełka. wyjmowanie  pomponów  z  pudełka. 

• Ćwiczenia  percepcji  węchowej: 
 
• Zapachowy  bukiet- przynosimy  pachnący  bukiet  z  różnych  kwiatów,  ziół i  zachęcamy  dziecko  do  
wąchania. 
 

• Stymulacja  termiczna 
 
• Do  dzisiejszych  zajęć  będzie  potrzebna:  miska  z  letnią  wodą  i  zestawem różnorodnych  pojemników, 
buteleczek do  których  można  ją  nalewać, przelewać, nabierać  w  dłonie, chlapać itp. 
(dziecko- nabiera, nalewa, przelewa, chlapie itp.). 

 

 



Maciej W.  1.06. – 5.06.2020r.  
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska 

Witaj Maćku! 

 Z okazji Dnia Dziecka życzę C wiele radości, nieprzemijającego uśmiechu i dużo zdrówka. Życzę miłej pracy i wiedz, 
że bardzo tęsknie za Tobą. Pozdrawiam cieplutko. 

 
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. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz chwytu szczypcowego. 

 Usprawnianie koordynacji oko – ręka oraz siły palców (chwytu szczypcowego w celu prawidłowego 

utrzymywania drobnych przedmiotów). 

 Stymulowanie sprawności analizatorów wzrokowego i słuchowego. 
 

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

3. Świat pełen dźwięków – zabawy słuchowe. 

  - z której strony dochodzi dźwięk? – zabawa z instrumentami (proste instrumenty perkusyjne). Zapoznaje dziecka z 
nazwami instrumentów i ich dźwiękami. Następnie rodzic staje za dzieckiem i gra na wybranym instrumencie – 
zadaniem dziecka jest zlokalizowanie źródła dźwięku. Wspólne muzykowanie na prostych instrumentach 

- piosenka z pokazywaniem – uczymy się i powtarzamy części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=6 

 

4. Stymulacja dotyku . 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=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM


  5. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: 
- rzucanie i łapanie piłki                                                                                                                                             

- zabawy z balonami – łapanie i odbijanie kolorowych balonów 

 

 

 
- zainteresowanie Maćka bańkami mydlanymi             

 

6. Ćwiczenia poznawcze: 

-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem. Łąka – jak zmienia się przyroda. Wąchanie kwiatków 
rosnących na łące. Obserwowanie reakcji dziecka. 

 
 



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) 

 
8. 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 

 

9. 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 

c) inicjowanie kontaktu.  

 

 
 
 

  

 
 

POWODZENIA!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nauczanie indywidualne  - Julia K. 

 Prowadząca zajęcia Marzena Łabuda 

1.06.- 5.06.2020 

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 zabawek usłyszane z otoczenia 
- słuchanie śpiewu ptaków podczas spaceru po okolicy 
- słuchanie dźwięku latających owadów – dźwięki łąki:  https://www.youtube.com/watch?v=JGf7cHk5ou0 
- 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 

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 ciastoliną – wygniatanie jej w dłoni Julii 
-  masażyk naszych paluszków- liczenie na głos ich kolejności 
 
- Percepcja węchowa 
- podczas zajęć zapalenie świeczki zapachowej, która rozjaśni nasze umysły i pobudzi  zmysł zapachu 
- wąchanie różnorodnych zapachów przypraw kuchennych 
 
4. Motoryka mała 
- wyklejanie plasteliną konturu biedronki (załącznik 1) 
 
 

                                                                     Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JGf7cHk5ou0
https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY


JULIA  K. 
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska 
02-03.06.20  
 

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

Wycieczka  na  łąkę  to  świetna  okazja  do  obserwacji  przyrody-  wycieczka  na  łąkę  w  pobliżu  parku  i  na  łąkę  za  
miastem. Obserwacja  tych  miejsc,  porównywanie  wielkości, wysokości  traw, ilości  kwiatów,  owadów. Nazywanie  

owadów, zrywanie  kwiatów  i  traw  do  wazonu. Obserwacja  fruwających  owadów: pszczoła, motyl. Szukanie  
zwierząt  mieszkających  w  trawie: ślimak, mrówka, biedronka, żaba. 

 
    
• Ćwiczenia  komunikacyjne: 
 
Rodzic  mówi  dziecku  następujący  wierszyk,  poruszając  kolejnymi paluszkami  dziecka,  zaczynając  od  małego  
paluszka: 

Biedronka  mała, 
Robaczki  spotkała, 

 z  tym  się  przywitała, 
tego  pogłaskała, 

           temu  pomachała, 
               tego  zabrać  chciała, 

                  z tym  się  pożegnała, 
             … i do nieba poleciała. 

Krzysztof  Sąsiadek: „Zabawy  paluszkowe” 
 
• Ćwiczenia  motoryki  małej: 
 
 Zabawa  czerwonymi  balonikami: dotykanie, uciskanie, odbijanie. 

 
• Ćwiczenia  percepcji  węchowej: 
 
• Zapachowy  bukiet- przynosimy  pachnący  bukiet  z  różnych  kwiatów,  ziół i  zachęcamy  dziecko  do  
wąchania. 

 



Nauczanie indywidualne Anna B. 

Prowadząca: Marta Suszczewicz 

Za okres: 2-5.06.2020 r. 

 

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

1.Polisensoryczne poznanie owoców lata – truskawki, czereśnie – skupianie wzroku na owocu, dotykanie, wąchanie, 

smakowanie. 

2. Trening czynności samoobsługowych – współpraca podczas spożywania posiłków – truskawkowy koktajl: 

Rodzicu. 

Przygotuj koktajl z truskawek: wymieszaj jogurt naturalny lub maślankę z rozgniecionymi lub zblendowanymi 

truskawkami. Do smaku możesz posłodzić koktajl miodem.  

Podczas posiłku doskonalcie umiejętność otwierania buzi przy dotknięciu łyżeczką.  

 

3. Ćwiczenia rozwijające świadomość własnego ciała. Zabawy z kremem lub olejkiem do smarowania. 

Posmaruję prawa nogę, 

Żeby poszła w długą drogę. 

Nakremuję lewa nogę, 

Bo na jednej iść nie mogę. 

Twoją małą prawą nóżkę 

Wnet położę na poduszkę. 

A dla twojej lewej nóżki  

Mam masażyk na paluszki. 

Posmaruję ci paluszki. 

U twej małej lewej nózki. 

Prawa nóżka tez je ma. 

Kto je posmaruje? Ja! 

4. Czerwcowe słoneczko – ćwiczenia usprawniające odruch chwytny. 

Rodzicu. 

Wytnij z żółtego sztywnego papieru słoneczko. Jako promienie poprzyczepiaj żółte klamerki. Zadaniem Ani jest 

pozdejmowanie przypiętych klamerek.  

 


