Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
8.06.2020 – 10.06.2020r.
Seweryn D. 8.06. – 10.06.2020r.
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. Ćwiczenia komunikacyjne:

-wzmacnianie wokalizacji dziecka: baby talk – powtarzanie przekazów głosowych i mimicznych
- pobudzanie rozwoju emocjonalno – społecznego poprzez: przytulanie, kołysanie, baraszkowanie;
prowokowanie do głośnego śmiechu
- wskazywanie i nazywanie części ciała w czasie masaży, ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń przed lustrem,
reagowanie na własne imię
- doskonalenie właściwych reakcji: np. odpowiadanie uśmiechem na uśmiech
- komentowanie wykonywanych czynności ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy
- opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań
- wydłużanie kontaktu wzrokowego, dotykowego, emocjonalnego z rodzicem/rodzeństwem
- utrwalanie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem
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).
3. 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=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=dAMpXZBXzG0
https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw
4. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
• skupianie wzroku na twarzy rodzica;
• wzbudzanie zainteresowania bodźcami wzrokowymi: kierowanie uwagi dziecka na bodźce wzrokowe: zapalanie i
gaszenie lampy, światełek latarki; umieszczanie przedmiotów na kontrastowym tle, podawanie przedmiotów o
wyrazistym kolorze;
• doskonalenie umiejętności wodzenia wzrokiem za źródłem światła, przedmiotami, postacią ludzką;
• śledzenie trajektorii spadających przedmiotów (znad głowy, na wysokości oczu, poniżej oczu), obserwacja
trajektorii przedmiotu poruszającego się w różny sposób po podłodze np. bączek, samochodzik;
• ćwiczenia skupiania wzroku - zastosowanie elementów kontrastowych (umieszczanie na czarnej powierzchni
białych i o wyrazistych kolorach przedmiotów);
• stymulacja wzroku z wykorzystaniem biało – czarnych kart (zabawy fundamentalne);
• wieszanie nad dzieckiem różnych przedmiotów i wstążek o intensywnych barwach;
• toczenie, turlanie różnej wielkości piłek, klocków w zasięgu wzroku dziecka
• oglądanie ilustracji tematycznych;

POWODZENIA !!!

Aleksander Sz. 8.06. – 10.06.2020r.
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!
2. Ćwiczenia komunikacyjne:

-wzmacnianie wokalizacji dziecka: baby talk – powtarzanie przekazów głosowych i mimicznych
- pobudzanie rozwoju emocjonalno – społecznego poprzez: przytulanie, kołysanie, baraszkowanie;
prowokowanie do głośnego śmiechu
- wskazywanie i nazywanie części ciała w czasie masaży, ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń przed lustrem,
reagowanie na własne imię
- doskonalenie właściwych reakcji: np. odpowiadanie uśmiechem na uśmiech
- komentowanie wykonywanych czynności ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy
- opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań
- wydłużanie kontaktu wzrokowego, dotykowego, emocjonalnego z rodzicem/rodzeństwem
- utrwalanie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem
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).
3. 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=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=dAMpXZBXzG0
https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw
4. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
• skupianie wzroku na twarzy rodzica;
• wzbudzanie zainteresowania bodźcami wzrokowymi: kierowanie uwagi dziecka na bodźce wzrokowe: zapalanie i
gaszenie lampy, światełek latarki; umieszczanie przedmiotów na kontrastowym tle, podawanie przedmiotów o
wyrazistym kolorze;
• doskonalenie umiejętności wodzenia wzrokiem za źródłem światła, przedmiotami, postacią ludzką;
• śledzenie trajektorii spadających przedmiotów (znad głowy, na wysokości oczu, poniżej oczu), obserwacja
trajektorii przedmiotu poruszającego się w różny sposób po podłodze np. bączek, samochodzik;
• ćwiczenia skupiania wzroku - zastosowanie elementów kontrastowych (umieszczanie na czarnej powierzchni
białych i o wyrazistych kolorach przedmiotów);
• stymulacja wzroku z wykorzystaniem biało – czarnych kart (zabawy fundamentalne);
• wieszanie nad dzieckiem różnych przedmiotów i wstążek o intensywnych barwach;
• toczenie, turlanie różnej wielkości piłek, klocków w zasięgu wzroku dziecka
• oglądanie ilustracji tematycznych;

POWODZENIA !!!

ALEKSANDER SZ.
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska
08.06.20 - 10.06.20
Drogi Tato! 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:
•
Polisensoryczne poznawanie : kwiaty ( maki ) -dotykanie, wąchanie, przekładanie z ręki do ręki.
•
Zabawy z kolorem czerwonym na bazie przedmiotów o różnych właściwościach, cechach, kształcie,
wielkości, fakturze, strukturze, temperaturze.
•
Ćwiczenia motoryki małej:
Przyklejanie klejem kwiatów na kartę papieru ( z pomocą taty ).
•
Układanie z kwiatów bukietu, wkładanie do wazonu ( z pomocą taty ).
•
Ćwiczenia percepcji słuchowej:
Słuchanie piosenki pt. „ Biedroneczka”
(szukamy na You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8

Maciej W. 8.06. – 10.06.2020r.
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

Ćwiczenia komunikacyjne:
-wzmacnianie wokalizacji dziecka: baby talk – powtarzanie przekazów głosowych i mimicznych
- pobudzanie rozwoju emocjonalno – społecznego poprzez: przytulanie, kołysanie, baraszkowanie;
prowokowanie do głośnego śmiechu
- wskazywanie i nazywanie części ciała w czasie masaży, ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń przed lustrem,
reagowanie na własne imię
- doskonalenie właściwych reakcji: np. odpowiadanie uśmiechem na uśmiech
- komentowanie wykonywanych czynności ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy
- opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań
- wydłużanie kontaktu wzrokowego, dotykowego, emocjonalnego z rodzicem/rodzeństwem
- utrwalanie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem

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).

3. 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=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=dAMpXZBXzG0
https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw
4. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:
• skupianie wzroku na twarzy rodzica;
• wzbudzanie zainteresowania bodźcami wzrokowymi: kierowanie uwagi dziecka na bodźce wzrokowe: zapalanie i
gaszenie lampy, światełek latarki; umieszczanie przedmiotów na kontrastowym tle, podawanie przedmiotów o
wyrazistym kolorze;
• doskonalenie umiejętności wodzenia wzrokiem za źródłem światła, przedmiotami, postacią ludzką;
• śledzenie trajektorii spadających przedmiotów (znad głowy, na wysokości oczu, poniżej oczu), obserwacja
trajektorii przedmiotu poruszającego się w różny sposób po podłodze np. bączek, samochodzik;
• ćwiczenia skupiania wzroku - zastosowanie elementów kontrastowych (umieszczanie na czarnej powierzchni
białych i o wyrazistych kolorach przedmiotów);
• stymulacja wzroku z wykorzystaniem biało – czarnych kart (zabawy fundamentalne);
• wieszanie nad dzieckiem różnych przedmiotów i wstążek o intensywnych barwach;
• toczenie, turlanie różnej wielkości piłek, klocków w zasięgu wzroku dziecka
• oglądanie ilustracji tematycznych;

POWODZENIA !!!

Nauczanie indywidualne - Julia K.
Prowadząca zajęcia Marzena Łabuda
8.06.2020
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
- 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
Percepcja dotykowa i węchowa
- Machanie, gniecenie chusty w ręku Julki, machanie nią przy śpiewie ptaków
- dotykanie, poznawanie kwiatów zbieranych na polu, ogródku w dotyku i zapachu.
4. Motoryka mała
- Malowanie kredkami konturu kwiatów - maki

JULIA K
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska
09.06.20 - 10.06.20
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:
•
Polisensoryczne poznawanie : kwiaty ( chabry, stokrotki ) -dotykanie, wąchanie, przekładanie z ręki do
ręki.
•
Zabawy płatkami kwiatów: sypanie na dłonie, wkładanie dłoni do pojemniczka z płatkami.
•
Ćwiczenia motoryki małej:
Przyklejanie klejem płatków kwiatów na sylwetę stokrotki ( z pomocą mamy).
•
Układanie z kwiatów bukietu , wkładanie do wazonu ( z pomocą mamy ).
•
Ćwiczenia percepcji słuchowej:
Słuchanie piosenki „ Biedroneczka”
(szukamy na You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8

Nauczanie indywidualne Anna B.
Prowadząca: Marta Suszczewicz
Za okres: 9-10.06.2020 r.
Rodzicu w ramach zajęć w tym tygodniu wykonaj z dzieckiem następujące ćwiczenia:

1.Zabawy z materiałami o różnej fakturze – miękkie, szorstkie, śliskie, wełniane, cienkie, grube. Dotykanie,
zgniatanie, chwytanie, przekładanie.
2. Trening czynności samoobsługowych – współpraca podczas ubierania – próba podawania ręki przy zmianie
koszulki.
3. Ćwiczenia relaksacyjne do melodii z odgłosami lata:
Link do melodii:
https://www.youtube.com/watch?v=frsPD8GQnbA
Zabawy do muzyki:
- ciepły letni wiatr – dmuchanie we włosy dziecka,
- czerwcowe słoneczko – zabawy z latarką (słoneczko świeci, zachodzi za chmurkę – zasłaniamy światło latarki),
4. Praca plastyczna pt. „Letni strój”
Rodzicu.
Wydrukuj, lub przerysuj na dużą kartkę sztywnego papieru poniższy szablon. Wyklejcie kulkami z plasteliny wolne
miejsca w letniej sukience.

