
Organizacja  indywidualnego nauczania ZRW 

15.06.2020 – 19.06.2020r. 

 

Seweryn D.  15.06. – 19.06.2020r.  

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: 
 - 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 
 

2. Ćwiczenia percepcji wzrokowej: 

• 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 dzieck 

• oglądanie ilustracji tematycznych (truskawki, maliny, czereśnie) 

 

 



- Oglądanie ilustracji kontrastowych 

 



3.  Usprawnienie motoryki małej: 
- masaż rąk od obręczy barkowej do palców dłoni, 
- klaskanie, 
- uderzanie rytmiczne rękami w piłkę, 
- przewracanie kartek w książce; 
  

4. Stymulacja węchowa i smakowa: 
- wąchanie i jedzenie pokrojonych owoców (truskawki, maliny wypestkowane czereśnie}, zachęcanie do 
samodzielnego sięgania po nie " Proszę poczęstuj się". 
5. Stymulacja słuchowa. 
 Droga Mamo, 
Przeczytaj Sewerynowi wierszyk pt. „ Truskawki”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców) 
truskawkę .  Posłuchajcie wspólnie piosenkę  https://www.youtube.com/watch?v=faFJeYpEGIc  
 
Truskawki 
 
Truskawkowe lato,  
Truskawkowy czas, 
Truskawki, truskawki 
Rozśmieszają świat! 
 
W każdym domu, ogródku  
W czerwonych czapeczkach 
Liczny ród truskawkowy 
Latem zawsze mieszka 
 

 
 
Mają coś takiego –  

To ich tajemnica, 
Że uśmiecha się nawet 
Największa złośnica 

Mają coś takiego,  
To dla mnie zagadka, 
Że rozśmieszą nawet 
Stuletniego dziadka 
 
Mają coś takiego,  
To jest ściśle tajne, 
Że co było nudne, 
To robi się fajne 

Mają coś takiego –  
Swoje sekreciki – 
Ponuracy robią 
żarty i żarciki 
 
Bez truskawek źle –  
Nie byłoby lata. 
Zapytaj o to mamę, 
Powie ci też tata! 

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


 
 

 
 

                                                                                                                POWODZENIA !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aleksander Sz.  15.06. – 19.06.2020r.  
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! 
 
 1. Ćwiczenia komunikacyjne: 

 - 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 
 

2. Ćwiczenia percepcji wzrokowej: 
• 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 dzieck 
• oglądanie ilustracji tematycznych (truskawki, maliny, czereśnie) 

 

 

 

- Oglądanie ilustracji kontrastowych 

 



 

 

3.  Usprawnienie motoryki małej: 
- masaż rąk od obręczy barkowej do palców dłoni, 
- klaskanie, 
- uderzanie rytmiczne rękami w piłkę, 
- przewracanie kartek w książce; 
  

4. Stymulacja węchowa i smakowa: 

- wąchanie i jedzenie pokrojonych owoców (truskawki, maliny wypestkowane czereśnie}, zachęcanie do 

samodzielnego sięgania po nie " Proszę poczęstuj się". 



5. Stymulacja słuchowa. 

 Drogi Tato, 

Przeczytaj Olusiowi wierszyk pt. „ Malinowy zawrót głowy”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu 

palców) malinę .  Posłuchajcie wspólnie piosenkę  https://www.youtube.com/watch?v=poFcTmbLX1k 

 
 Malinowy zawrót głowy 
 
 
Malin niosę wiadereczko, 
choć nie waży ono deczko. 
Mieści się w nim moc witamin, 
więc podzielę się też z wami. 
 
Babcia kręci się po kuchni, 
co tu upiec, głośno myśli. 
Smaczny placek z malinami, 
dla swych wnucząt ukochanych. 
 
Soku zrobi - słoi kilka, 
bardzo lubi go Emilka. 
Wie, że soczek dopomaga, 
kiedy zdrówko nagle siada. 
 
Krzyś poprosił duży deser, 
już pucharki wielkie niesie. 
- Babciu proszę, dodaj lody, 
będzie sorbet malinowy. 
 
W oczkach dzieci radość błyska, 
bo została pełna miska. 
Nic nie może się zmarnować, 
trzeba zagospodarować. 
 
Prześwituje dno wiaderka, 
Piotrek z ciekawością zerka. 
Żaden to dla babci kłopot, 
Zaraz będzie pyszny kompot 
 

https://www.youtube.com/watch?v=poFcTmbLX1k


 
POWODZENIA !!! 

 
 
 
 
 
 



Aleksander Sz.  15.06. – 19.06.2020r.  

Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska                        
 

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 : truskawki, jagody,  maliny -oglądanie, dotykanie, wąchanie.   
• Wprowadzanie  pojęcia: kwaśne, słodkie. 

 
 
 
• Ćwiczenia  motoryki  małej: 
• Mycie  truskawek, odrywanie  ogonków. ( z pomocą  taty) 
• Wyciskanie  soku  z  truskawek, gniecenie, mieszanie  z  cukrem ( z pomocą taty), 
 
• Zagadki  węchowo-smakowe: 
Potrzebne  produkty: truskawki, jagody, maliny. 
Rozkładamy  produkty  na  tacy. Dziecko  wącha, dotyka  przygotowane owoce. Podczas  wąchania  rozmawiamy  z  
dzieckiem  co  teraz  czuje. Nazywany  wszystkie  owoce. Określamy  ich  wielkość, kolor,  smak. Porównujemy  
zapachy np. z  czym  kojarzymy  ten  zapach , czy  smak   jest   słodki, kwaśny itp. 
 
• Zabawy  z  wykorzystaniem  materiału  plastycznego- rozwijanie  sprawności manualnej: ( z  pomocą  taty): 
Kładziemy  przed  dzieckiem  masę  plastyczną. Zachęcamy  dziecko  do  dotykania, ugniatania, rozciągania, lepienia. 
Wraz  z  dzieckiem  formujemy  truskawkę  oraz  ogonek. Wspólnie  bawimy się  masą  plastyczną. 
 



• Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 
Słuchanie  piosenki  „ My  jesteśmy  krasnoludki”  -piosenka  z  pokazywaniem ( z pomocą  taty). 
(szukamy  na  You Tube). 

 

 

 

 
                                                            POWODZENIA !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maciej W.  15.06. – 19.06.2020r.  
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!  

2. Ćwiczenia komunikacyjne: 
 - 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 
 

 

2. Ćwiczenia percepcji wzrokowej: 

 

• 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 dzieck 

• oglądanie ilustracji tematycznych (truskawki, maliny, czereśnie) 

 

 

- Oglądanie ilustracji kontrastowych 

 



 

 

3.  Usprawnienie motoryki małej: 
- masaż rąk od obręczy barkowej do palców dłoni, 
- klaskanie, 
- uderzanie rytmiczne rękami w piłkę, 
- przewracanie kartek w książce; 
  

4. Stymulacja węchowa i smakowa: 

- wąchanie i jedzenie pokrojonych owoców (truskawki, maliny wypestkowane czereśnie}, zachęcanie do 

samodzielnego sięgania po nie " Proszę poczęstuj się". 

5. Stymulacja słuchowa. 

 Droga Mamo, 

Przeczytaj Maćkowi wierszyk pt. „ Czereśnie”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców) 

truskawkę .  Posłuchajcie wspólnie piosenkę  https://www.youtube.com/watch?v=om_DDr_muqs 

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


Czereśnie  
 
Podskakują, tańczą 
czerwone kuleczki 
na zielonym drzewie.  
Czerwone piłeczki.  
 
Na zielonych nóżkach 
skaczą aż pod niebo, 
w liściastych spódniczkach, 
aż się śmieje drzewo.  

 
 
W górę, w dół, hopsasa! 
Skaczą jak szalone. 
Od tego skakania 
robią się czerwone!  

 
 
 

                                                                                                                POWODZENIA !!! 

https://1.bp.blogspot.com/-eTZSCWK997o/XtAIorYDAgI/AAAAAAAAbIM/Ad74CD3M5yUqba-Ms7pLzz_rKbXTNGVVQCLcBGAsYHQ/s1600/czeresnie+(2).jpg


Julia K.  15 – 19.06.2020 

Prowadząca zajęcia Marzena Łabuda 

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 odgłosu miksera, który ubija pianę śmietanową do deseru 

- 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 

- na wieczór słuchamy kołysanek do snu  https://www.youtube.com/watch?v=GVObxpXCrBs 

Percepcja dotykowa  
 
- poznawanie , dotykanie chusty animacyjnej Julki. 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 
- poznawanie pilisensoryczne truskawki, maliny – wąchanie, dotykanie, zgniatanie, mieszanie poszczególnych 
owoców w miseczce 
- jedzenie deseru owocowego z bitą śmietaną- smarowanie ust Julii śmietaną i czekanie na jej reakcję 
 
- Percepcja węchowa 
 
- wąchanie prezentowanych owoców 
 
4. Motoryka mała 
 
- malowanie farbami konturu truskawki – malujemy paluszkami Julki, aby czuła konsystencję farby  (załącznik 1) 
 
 
                                                                 
                                                             Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.  
 
 
 
 
 
 
 

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


załącznik 1  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



JULIA  K. 16.06.20 - 17.06.20 
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska 
 

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 : czereśnie, jagody - dotykanie, wąchanie, próbowanie. Wyróżnianie  pestki. 
• Wprowadzanie  pojęcia:  słodkie. 

 
• Ćwiczenia  motoryki  małej: 
Mycie  czereśni, układanie  na  tacy ( z pomocą  mamy). 
• Odrywanie  ogonków ( czereśnie) wyjmowanie  pestek ( z pomocą  mamy). 
 
• Zagadki  węchowo-smakowe: 
Potrzebne  produkty: czereśnie, jagody. 
Rozkładamy  produkty  na  tacy. Dziecko  wącha, dotyka  przygotowane owoce. Podczas  wąchania  rozmawiamy  z  
dzieckiem  co  teraz  czuje. Nazywamy  wszystkie  owoce. Określamy  ich  wielkość, kolor,  smak. Porównujemy  
zapachy np. z  czym  kojarzymy  ten  zapach , czy  smak   jest   słodki, kwaśny itp. 
 
• Zabawy  z  wykorzystaniem  materiału  plastycznego- rozwijanie  sprawności manualnej: ( z  pomocą  mamy): 
Kładziemy  przed  dzieckiem  masę  plastyczną, ciastolinę.  Zachęcamy  dziecko  do  dotykania, ugniatania, rozciągania, 
lepienia. Wraz  z  dzieckiem  formujemy  czereśnie   oraz  ogonek. Wspólnie  bawimy się  masą  plastyczną. 
 
• Ćwiczenia  percepcji  słuchowej: 
Słuchanie  piosenki  „ My  jesteśmy  krasnoludki”  -piosenka  z  pokazywaniem ( z pomocą  mamy). 
(szukamy  na  You Tube). 
https://www.youtube.com/watch?v=N4MPmhbTBpY 

 

POWODZENIA !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=N4MPmhbTBpY


Nauczanie indywidualne Anna B. 

Prowadząca: Marta Suszczewicz 

Za okres: 16-19.06.2020 r. 

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

 

1.Zabawy z dmuchaną piłką – toczenie, turlanie, łapanie oburącz, przesuwanie.   

2. Zabawy sensoryczne z kostkami lodu: dotykanie lodu, obserwacja topniejącego lodu pod wpływem ciepła dłoni. 

3. Doskonalenie umiejętności spożywania posiłków – próba lizania lodów na łyżeczce, otwieranie ust dotkniętych 

łyżeczką.  

4.  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), 

5. Zabawy z masażykami – wierszykami: 

PAJĄCZEK 
Wspinał się pajączek po rynnie.  (kroczymy palcami po plecach dziecka od dołu ku górze) 
Spadł wielki deszcz  ( przykładamy do nich obie dłonie) 
i zmył pajączka.  (szybko przesuwamy dłonie w dół) 
Zaświeciło słoneczko  (masujemy plecy okrężnym ruchem...) 
Wysuszyło pajączka, rynnę i...  (...aż poczujemy ciepło) 
Wspinał się pajączek po rynnie...  (zaczynamy od początku) 

6. Ćwiczeni usprawniające odruch chwytny – zabawa „Kolorowa tęcza” – chwytanie kolorowych tasiemek, próba 
wyjęcia tasiemki spośród innych. 

7. Ćwiczenia percepcji słuchowej – zabawy dowolne do utworów o lecie i wakacjach. 

Link do utworów: 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe 

Propozycje zabaw: 

- klaskanie, 

- kiwanie się na boki, 

- kierowanie wzroku, obracanie głowy w stronę źródła dźwięku, 

- dowolne ruchy rąk i nóg na materacu, 

https://www.youtube.com/watch?v=frsPD8GQnbA
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe


8. Praca plastyczna pt. „Lody dla ochłody” 

Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem wacików kosmetycznych (można je zabarwić farbką lub barwnikiem 
spożywczym). Z pomocą rodzica uczennica przykleja waciki nad wafelkiem na dużej kartce.  

Przykładowa praca: 

 

 



 


