Ewa K.
Mgr Beata Markulak
Ewa, kończymy już w tym roku szkolnym swoje zajęcia. Było mi bardzo miło być Twoim nauczycielem. Mam nadzieję, że
uzupełnianie kart pracy było dla Ciebie przyjemnością. Każda karta miała na celu wspomóc Twój rozwój. Myślę, że cel
został osiągnięty. Jesteś bardzo mądrą dziewczynką. Życzę Ci dalszych sukcesów, w zdobywaniu wiedzy. Wesołe i pełne
przygód wakacje niech będą dla Ciebie nagrodą i czasem odpoczynku. Pozdrawiam Ciebie i Twoich rodziców. Beata
Markulak.

Wysyłam więcej kart pracy, może się przydadzą na nudne dni. Obowiązują tylko dwie.
Karta pracy nr 1
Zadanie polega na pomalowaniu jajek. Po lewej stronie jest wzór, a u góry kolor jakim ma być wykonany.

Karta pracy nr 2
Rodzicu zrób z tego puzzle. Zadaniem Ewy będzie podobierać rysunki parami

Karta pracy nr 3
Dokończ kolorować sekwencję

Karta pracy nr 4
Poćwicz rączkę

Jajko pomaluj na kolor kury.

Mgr Iwona Zając
KOLOROWY SPACER
Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem .Poproś , aby obserwowało środowisko dookoła siebie. Znajdźcie różne
rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je .Miłej zabawy !

Adam Z.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów. Rozumienie polecenia - daj. Identyfikacje – dobieranie par przedmiotów, dobieranie
par obrazków.
1. Proszę przygotować pary przedmiotów, ulubionych zabawek, sprzętów – dwa zestawy, które nie są identyczne.
Układać na stole w rzędzie 3 przedmioty/zabawki z pierwszego zestawu, kolejno nazywając. Nazwać z Adasiem –
dotykając jego rączką każdego przedmiotu
a. Wyciągnąć rękę w kierunku dziecka, wydać polecenie – daj kubek………daj….. – oczekujemy podania przez
dziecko nazwanej zabawki. Jeśli nie podaje – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka i raz jeszcze nazywamy
przedmiot
b. Zaprezentować przedmiot/zabawkę z drugiego zestawu – nazwać – włożyć do pojemnika – poprosić o
odpowiednik z pierwszego zestawu (z tych rozłożonych na stole) – oczekujemy że dziecko poda właściwy
przedmiot, jeśli nie – modelujemy. Nazywamy np. kubek – kubek – pasuje. Dobieramy kolejne przedmioty
c. Do ułożonych w rzędzie przedmiotów dokładamy inne egzemplarze tych przedmiotów (pod prezentowanymi w
pierwszym rzędzie) – nazywamy. Zbieramy te nowo położone, podajemy je kolejno Adasiowi – np. podajemy
kubek – pytamy - gdzie kubek? – oczekujemy, że dziecko położy przedmiot pod właściwym, leżącym już na
stole. Można też umieszczać pary przedmiotów w pudełkach/ pojemnikach
2. Te same działania proszę wykonać przy użyciu par obrazków – identycznych. Załączone obrazki to tylko
propozycja. (Proszę wydrukować dwa razy)

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową dłoni i palców.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!

Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
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Opis ćwiczenia/zabawy
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca lub stojąca. Uderzanie za pomocą pałki (kijka, łyżki
drewnianej) w instrumenty, bębenek, cymbałki. (można również wykorzystać to tego ćwiczenia np.
garnek czy plastykowy pojemnik ). Rozstawione z przodu oraz z boku po prawej i po lewej stronie
dziecka.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca przy stole. Przed dzieckiem ustaw kilka niedużych
naczyń z pokrywkami. Do środka powkładaj zabawki, przedmioty itp. Poproś dziecko żeby zajrzało do
każdego naczynia unosząc pokrywkę wykonując rotację zewnętrzną przedramienia. Uwagi: Można
zmodyfikować ćwiczenie poprzez naklejenie interesujących elementów np. (obrazków, kolorów,
zdjęć) na wewnętrznej stronie pokrywki. Pokrywki mogą mieć różny rodzaj uchwytów tak aby
dziecko musiało dostosować odpowiedni chwyt.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. W kartonowym pudełku (wielkość pudełka po butach)
umieść kartkę papieru na dnie pudełka, do pudełka włóż małą piłkę umaczaną w farbie. Dziecko
trzymając pudełko, wykonuje ruchy nadgarstka porusza piłką, która zostawia ślady na kartce. Dziecko
tworzy abstrakcyjny obrazek.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Przed dzieckiem umieszczamy pudełko z niewielkim
otworem na górze (może być pudełko po butach czy chusteczkach higienicznych) w pudełku znajdują
się różnokolorowe wstążki lub bibuła pocięta w długie paski. Dziecko chwyta wystający z pudełka
koniec wstążki i próbuje wyciągnąć pozostałą część. Zadanie to można wykonać jedną ręką lub
używając na zmianę prawą i lewą ręką.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca, kończyny górne w ustawieniu probacyjnym
przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą
naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując
stawy śródręcza. Uwagi: Zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało
elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i
naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”.
Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli
dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej
kartce. Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei
macza polec w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po
kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny
zatop kilka małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest
wyciągnięcie z masy zatopionych przedmiotów.

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU DZISIAJ PROPONUJĘ POWTÓRZYĆ/ UTRWALIĆ NASTĘPUJĄCE
ĆWICZENIA:

1. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM ( OGLADANIE
KSIĄŻECZEK, WSKAZYWANIE CZĘŚCI ZABAWEK: AUTO- KOŁO, MIŚNOS,OKO,UCHO itd)
2.UWSPÓLNIANIE POLA UWAGI ( RODZIC PUSZCZA BAŃKI/ OBSERWOWANIE
SPADAJĄCYCH BANIEK)
3. ZABAWY MANIPULACYJNE DO WYBORU:. BUDOWANIE WIEŻY 3ELEMENTOWEJ Z KLOCKÓW/PUZZLE WTYKOWE/PIRAMIDKA/PRZEKŁADANIE
PRZEDMIOTÓW Z POJEMNIKÓW).
4. PODEJMOWANIE DIALOGU Z WYKORZYSTANIEM ZABAWKI- DZIECKO
BIERZE ZABAWKĘ NA POLECENIE ,,WEŹ”, ODDAJE ZABAWKĘ RODZICOWI NA
POLECENIE ,,DAJ”. JEŚLI ADAŚ NIE REAGUJE ADEKWATNIE- PROSZĘ
ZASTOSOWAĆ PODPOWIEDŹ MANUALNĄ.
5. NAUKA NAŚLADOWANIA Z WYKORZYSTANIEM PIOSENKI ,, KOŁA AUTOBUSU
KRĘCĄ SIĘ”.
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA

DZIĘKUJĘ ZA PRACĘ I ŻYCZĘ WSPANIAŁYCH WAKACJI

