
Ernest S. 
 

 

Mgr Anna Marciniszyn 
 

TEMAT: USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO - RUCHOWEJ 

Drodzy Rodzice! Proponuję dziś ćwiczenia rozwijające sprawność ręki i dłoni oraz wydłużające czas skupienia 

uwagi. 

ĆWICZENIA: 

1.  Zadaniem dziecka jest poprawić po śladzie proste rysunki. Drodzy Rodzice! Można rysunki skopiować 

według załączonego wzoru lub wydrukować. Pilnujemy, aby syn w sposób właściwy trzymał kredkę. ołówek 

lub inne narzędzie, za pomocą którego będzie łączył kropki (używając trzech palców) 

 

2.  Zadaniem dziecka jest pokolorować rysunki, stosując odpowiednie kolory. Zwracamy uwagę na właściwy 

chwyt narzędzia piszącego. 

3.  Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się  i odszukać dwa identyczne wyglądajace symbole (duży i mały) 

Nie zapomnijmy pochwalić/ nagrodzić dziecko, za dobrze wykonane zadanie ;-) 

Powodzenia ; -) 



 

 

 

 

 

 



 Mgr Barbara Góra 

 
 

Temat: Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową, rozróżnianie kształtów, kolorów, 

prawidłowego stosowania kolorów według kodu. 

 

Wskazówki dla rodziców: 

- proszę, aby Ernest poćwiczył w domu układanie z kolorowych klocków świadomych kształtów, figur płaskich 

i przestrzennych – do tego celu można wykorzystać dostępne w domu klocki i układanki lub np. rurki do 

napojów, różnej wielkości pudełka ( po butach, lekarstwach, kosmetykach itp.). Wasze dziecko ma dużą 

wyobraźnię i potrafi się ładnie bawić budując różne pojazdy. Podczas zabawy można zbudować np. plac 

manewrowy dla samochodzików z drogą, rondem, parkingiem, budynkami z pudełek. Taka zabawa z 

odtwarzaniem ról stwarza świetną okazję do rozwijania mowy dziecka, jego wyobraźni twórczej i sprawności 

manualnej. 

- kolejnym ćwiczeniem jest rysowanie mozaik  z kodem takich jak poniżej. Zadaniem Ernesta jest:  

a/wskazanie na rysunku trójkątów, kwadratów, kółek, i prostokątów, policzenie ich 

b/ nazwanie kolorów jakimi są oznaczone poszczególne figury 

c/ pokolorowanie rysunku zgodnie z kodem kolorystycznym. Następnym krokiem może być wycięcie synowi 

figur o różnej wielkości kolorowego papieru i polecenie, aby ułożył z nich swój obrazek. 

 

 

 
 
 

 

 



Hanna K. 
 

 

Mgr Anna Marciniszyn 

 

 
TEMAT:  KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWNAIA MOWY - ZABAWY Z 

WYKORZYSTANIEM  LALKI 

 

ĆWICZENIA: 

Drodzy Rodzice! Proponuję dziś zabawy w naśladowanie mowy z wykorzystaniem zabawki - lalki.  Potrzebna 

będzie lalka, najlepiej ta, którą dziecko najbardziej lubi. Pamiętajcie Państwo, aby zabawka, jakiej używamy, 

zawsze znajdowała się w polu widzenia dziecka, blisko naszej twarzy. Dziecko wówczas może  obserwować 

zarówno lalkę jak i ruchy naszych warg podczas wypowiadania słów. Wskazane byłoby wykonywać ćwiczenie 

w pozycji siedzącej. 

1. Za pomocą ręki lalki pokazujemy gest CHODŻ , głośno przy tym wypowiadając słowo.  Ćwiczenie  

powtarzamy kilka razy i przekazujemy lalkę dziecku, namawiając je do naśladowania  naszych ruchów. 

2.  Za pomocą której pokazujemy gest pożegnania, wypowiadając głośno PA PA. Podobnie jak w ćwiczeniu 

pierwszym powtarzamy słowo kilka razy i prosimy dziecko, aby spróbowało naśladować gesty i wypowiadane 

słowa. 

3.  Lalkę podajemy w stronę dziecka i mówimy "weź". Gdy dziecko weźmie zabawkę, wyciągamy swoją dłoń  

na wysokości oczu i mówimy "daj" . 

 Ćwiczenie powtarzamy kilka razy i prosimy dziecko, aby spróbowało naśladować gesty i wypowiadane słowa. 

Nie zapomnijmy pochwalić dziecko, za dobrze wykonane zadanie ;-) 

Powodzenia ; -) 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej 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. 

 

Lp. Opis ćwiczenia/zabawy Czas  

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą 

klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed lustrem 

porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami  do przodu i do 

tyłu. 

 

3-5 minut 

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole lub na podłodze. 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. 

 

3-5 minut 

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju 

udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka. 

 

3-5 minut 

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę 

gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest 

niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć 

do siebie zabawkę. 

 

3-5 minut 

5. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc 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. 

 

3-5 minut 

6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. 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. 

 

3-5 minut 

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc 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. 

3-5 minut 

8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka 

małych  i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy 

zatopionych przedmiotów. 

 

3-5 minut 

9. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie 

wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób 

dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie 

się dwóch zwierzaków. 

 

3-5 minut 

     
 

Bibliografia:  

1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014. 

2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe, Terapia ręki. Diagnoza i terapia. 

 

 
 

 



Szymon Ł. 
 

 

Mgr Alicja Borys-Fizela 
 

DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE 

KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU. 

1. WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW : RODZICU WSKAZUJ PALCEM  

DZIECKU POJEDYNCZE  OBRAZKI, ZADANIEM DZIECKA JEST NAZWANIE OBRAZKA. JEŚLI 

DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ NAZWĘ )TAK ABY DZIECKO 

POWTÓRZYŁO. MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,POKAŻ GDZIE JEST ŻYRAFA” itd. JEŚLI DZIECKI 

NIE WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB POPROWADŹ JEGO RĘKĘ  NA WŁAŚCIWY 

OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  UZUPEŁNIANIE KATEGORII: ZADANIEM DZIECKA JEST PRZYPORZĄDKOWANIE 

OBRAZKÓW DO WŁAŚCIWEJ KATEGORII. W RAZIE TRUDNOŚCI PROSZĘ 

ZADEMONSTROWAĆ WYKONANIE ZADANIA LUB WESPRZEĆ PODCZAS WYKONYWANIA( 

KIEROWANIE MANUALNE). NA PODANEJ STRONIE PROSZĘ WYBRAĆ ZAKŁADKĘ 

,,SORTOWANIE ZNAKÓW”. 

                             

                  http://ito.hg.pl/piktogramy.html         

 

2. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY 

PROSZĘ  SPRÓBOWAĆ ZAGRAĆ Z SZYMONEM W  GRĘ MEMORY. WAŻNA JEST NAUKA 

NAPRZEMIENNOŚCI W DZIAŁANIU- RAZ RODZIC ODKRYWA 2 KARTY , A RAZ DZIECKO. 

PROSZĘ NAZYWAĆ OBRAZKI ZA KAŻDYM RAZEM. MOŻNA KOMENTOWAĆ ,,TERAZ TY”, 

,,TERAZ JA”.  

 

                http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8 

 

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST 

ZIDENTYFIKOWANIE ELEMENTU-OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO 

POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW I ZAZNACZENIE GO. 

              http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ito.hg.pl/piktogramy.html
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8
http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje-2


Mgr Marzena Łabuda 

 

Rodzicu proszę przeczytać polecenie dziecku. 

Szymonku. Zadanie dla Ciebie od p. Marzeny Połącz  figury. 

 

 

 

 

 

 

Policz ile jest kół, trójkątów.  

Zaznacz cyfrę       koła - 1    2    3    4   5       trójkąty - 1   2   3   4   5 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowane. 

 
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: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa -

Stanie tyłem do ściany. 

Ruch- Przyjęcie postawy 

skorygowanej: pięty przy ścianie, nogi 

wyprostowane, brzuch wciągnięty, 

całe plecy przylegają do ściany, 

łopatki ściągnięte, klatka piersiowa 

wypuklona, głowa wyciągnięta w górę 

wzrok skierowany przed siebie ręce 

wzdłuż tułowia, WYTRZYMAĆ 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Wytrzymać przez ok. 5-10 

sekund. 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad na krześle, w 

postawie skorygowanej. Na głowie 

ćwiczącego znajduje się woreczek lub 

książka. 

Ruch- Przejście do stania z 

zachowaniem postawy skorygowanej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.- Stanie tyłem do ściany w 

postawie skorygowanej (opisanej w 

ćw. 1) Ruch- Powolne przejście do 

półprzysiadu z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowanie 

postawy skorygowanej. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Na głowie ćwiczącego 

znajduje się woreczek, na podłodze 

narysowana linia. Ruch- Przejście po 

linie na odcinku ok. 2-2,5 metra z 

zachowaniem postawy skorygowanej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw.3) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rak w 

dół. Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. 7) P.w.-Stanie. Ruch- Marsz na 

odcinku ok. 2-2,5 metra z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i przeniesieniem 

wyprostowanych rak w górę w skos, 

wydech ustami w czasie pięciu 

kroków i opuszczeniem rąk. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 4) P.w.-Siad na krześle, w 

postawie skorygowanej. Ręce ułożone 

w „skrzydełka”. Ruch- opuszczanie 

rąk z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. 
 

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają 

do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż 

tułowia. Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie powrót 

rąk do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Bibliografia:  

1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 



Miłosz M. 
 

 

Mgr Marzena Łabuda 

 

 Rodzicu. Przeczytaj polecenie dziecku i  pomóż  wykonać zadanie.  

Miłoszku zadanie dla Ciebie od p. Marzeny. Pokoloruj piłkę kredkami i nazwij kolory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp. 

 
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: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –

Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte 

stopy przyciskają piłkę do ściany. 

Ruch-Toczenie piłki stopami po 

ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 
 

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy 

stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby 

kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy 

ustawione równolegle, oparte o 

podłogę. Ruch- Wysokie wspięcie na 

palce, jednoczesne i naprzemienne 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy 

obejmują piłkę. Współćwiczący  

siedzi twarzą do ćwiczącego. Ruch- 

Współćwiczący usiłuje zabrać piłkę 

ćwiczącemu który obejmuje ją 

stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed 

krzesłem na podłodze leży rozłożony 

kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka. 

Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy 

ruchami zginania palców bez 

odrywania pięt od kocyka. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga 

osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.  

Ruch- Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi 

uniesione nad podłogę, stopy w 

zgięciu podeszwowym, palce stóp 

podkurczone. Ruch-Naprzemienne 

dotykanie palcami stóp podłogi. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   
 

Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie na tasiemkę. 

Powtórzenia: 3 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w 

pozycji skrzydełek. Ruch- 

Maksymalny wdech nosem, a 

następnie wydech ustami z jak 

najdłuższym wymawianiem literki S. 

Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch-Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku 1,5-2 

metry. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.   

Bibliografia:  

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   

2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 
 



Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Nadawanie znaczeń, naśladowanie – wyrażenia dźwiękonaśladowcze 

Mamo, proszę wydrukować  załączone karty pracy dwa razy. Następnie porozcinać obrazki wzdłuż wierszy, zagiąć na linii 

środkowej, skleić. Miłosz rozpoznaje, wskazuje – Pani pyta: gdzie kura?, gdzie krowa?....itd. Pod każdym wskazanym 

przez Miłosza obrazkiem, układa Pani (z drugiego kompletu) odpowiednie wyrażenie dźwiękonaśladowcze, nazywając  -  

np. pod kurą – ko ko. Powtarza Pani jeszcze raz, wskazując: to kura, kura mówi ko ko…. Itd. Następnie zbiera Pani obrazki 

– zwierzęta, odwraca na stronę wyrażeń dźwiękonaśladowczych – wybiera Pani kolejno po jednym – nazywa, układa pod 

tymi ułożonymi na stole – tu ko ko  i tu  ko ko.. dalej podaje Pani po jednym wyrażeniu Miłoszowi – on układa na 

zasadzie ” taki sam”. Po ułożeniu „czytacie” –Miłosz wskazuje każde wyrażenie palcem ( może Pani prowadzić jego 

palec), od lewej do prawej. Pani czyta – czeka chwilę na reakcję dziecka – naśladowanie. Możecie też dokładać kolejno 

figurki/ zdjęcia zwierząt. 

 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=4TdgC7QMHi0  - poglądowe zajęcia. Proszę pamiętać, że na początku tylko 

naśladujemy i rozpoznajemy wyrażenia dźwiękonaśladowcze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TdgC7QMHi0


Fabian D. 
 

 

Mgr Magdalena Małecka 

 
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIA DZIECKU 

GDZIE JEST  ……………?  GDZIE SĄ…………………?  POWIEDZ……………………. 

                

      

     

 

ZABAWA –ORKIESTRA GRA 

RODZICU! CELEM ZABAWY TEMATYCZNEJ/SYMBOLICZNEJ JEST WYKORZYSTYWANIE 

PRZEDMIOTÓW DOMOWYCH  PRZEZ DZIECKO DO NAŚLADOWANIA  ODGŁOSÓW RÓŻNYCH 

INSTRUMENTÓW. MOŻNA PRZY OKAZJI ĆWICZYĆ  ZAIMKI OSOBOWE :JA-TY, MOJA KOLEJ-

TWOJA KOLEJ, ROZPOZNAWANIE ODGŁOSÓW INSTUMENTÓW, BĄDŹ ĆWICZYĆ 

NAŚLADOWANIE  CZYNNOŚCI 

WYKORZYSTAJ KOMUNIKATY: CHESZ SIĘ POBAWIĆ ….TAK-NIE 

 

 



RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: 

NARYSUJ PO ŚLADZIE 

                  

   

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU 

DOKOŃCZ WZORY 

   

 

 

 

 

RODZICU PRZEKAŻ DZIECKU KOMUNIKAT POWIEDZ TAK SAMO : 

DA-DO-DI  -DE    BU-BI-BE-BO BA   GA-GO-GU-GI-GE HO-HI-HE-HU-HA   JA-JO-JE-JI-JU  

KO-KA-KI-KE-KU   LA-LI-LU-LE-LO  MA-MO-MI-MU-ME  NA-NO-NE-NU  TE-TU-TO-TA –TI 

ZA-ZO-ZE-ZU-ZI    CO-CA-CE-CI-CU 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

 
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. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym, 

dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do 

siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się 

dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami. 

 

3- 5 

minut 

2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp 

skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i uderzając 

jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dzieci 

opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte 

na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko 

przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców. 

Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 

2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym,  Jedna 

osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura która 

dmucha w kierunku drzewa,  które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze 

się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami stóp 

podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie 

swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny kawałek 

gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w pozycji 

siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma 

ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica, 

wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej 

stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać  

kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż… 

 

 

3- 5 

minut 

7. Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków. 

„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze wyznaczonym 

polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica– 

„odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej 

wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z opuszczeniem rąk w 

dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.  

 

 

3- 5 

minut 

8. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie, 

przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą 

przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a 

następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

Bibliografia: 1. Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 



Mgr Rut Brąś 

Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

Temat: Eliminowanie napięć emocjonalnych. Ćwiczenia antystresowe. 

 

Proszę przygotować sobie i dziecku miejsce, w którym będzie mogli się swobodnie poruszać i krzyczeć.  

Instrukcja do ćwiczenia (rodzic może być modelem dla dziecka, co zrobi rodzic dziecko naśladuje; jak się 

dziecko „rozkręci” w zabawie – możecie zmienić kolejność - -rodzic naśladuje ruchy i odgłosy dziecka): 

 

1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w dżungli. Jesteś czarodziejem, który potrafi się zmieniać w każde zwierzę. 

Zacznij od słonia: wyobraź sobie jak potężny jest dźwięk, który wydaje. Zróbcie to! 

 

2. Teraz zarycz straszliwie, tak jak robi to lew. Śmiało! Drap powietrze pazurami, jakbyś się bronił lub 

atakował. 

 

3. Krzycz jak małpa, chodząc na zgiętych nogach we wszystkich kierunkach. 

 

4. Od krzyku małpy przejdź do skrzeku papugi, zegnij kolana jeszcze mocniej, naśladuj gadanie papugi albo 

wymyśl coś sam. 

 

5. Połóż się na ziemi i pełznij do przodu, wijąc się niczym wąż. Wystaw język i sycz jak wąż. 

 

6. Zakończ leżąc na plecach. Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie, że jesteś w dżungli i masz przed oczami 

wszystkie te wspaniałe zwierzęta. 

 

Wariant: można też naśladować zwierzęta gospodarskie, również przechodząc od osobników dużych i głośnych 

do małych i cichych. 

Porada: Ewentualny ból gardła po ćwiczeniu złagodzi płukanka na bazie rumianku lub ulubiona herbatka ;) 

 

Korzyści płynące z ćwiczenia: Głos jest przekaźnikiem wielu emocji. To doskonały środek do pozbywania się 

napięcia. Kiedy dziecko znalazło się już w fazie złości, zaproponujcie mu tę zabawę, która – jeśli odbywa się z 

zachowaniem odpowiedniej kolejności – naprawdę pozwoli mu pozbyć się napięcia, złości i wyciszy je. 

Oczywiście będzie jeszcze zabawniej, gdy wykonacie ćwiczenie wspólnie. 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl


Bartłomiej D. 
 

 

Mgr Klaudia Matuszek 

 

Drogi rodzicu. Wskaż palcem na ilustrację zwierzęcia. Nazwij zwierzę i wydaj dźwięk podobny 

do tego, jaki wydaje wskazany na obrazku zwierzak. Postaraj się zmotywować dziecko, aby 

wydało podobny dźwięk. Chwal i nagradzaj dziecko nawet za podjęcie próby naśladowania.  

 

1. NAŚLADUJ DŹWIĘKI  ZWIERZĄT.  

 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Zachęcaj dziecko do używania podczas kąpieli różnych rodzajów mydeł, gąbek i ręczników. Proponuj mydła o 

odmiennych zapachach, kształtach, powierzchniach i gęstości także  różne rodzaje gąbek, myjek i szczotek. 

2. Siad prosty, nogi w rozkroku, ręce oparte z tyłu. Obszerne krążenia stóp. 

 

 

 

 



Mgr Iwona Zając 
 

DROGI RODZICU !  PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3 (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY) 

KOLOROWE KWADRATY ,JAK NA RYSUNKU. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY  I NAZYWAJ 

KOLORY KOLEJNO  PO SWOJEJ STRONIE  I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ ,CZYLI 

DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK 

ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z 

SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

A U E I Y O Ą Ę 



Kinga D. 
 

 

Mgr Magdalena Małecka 

 
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIA  DZIECKU 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE: CO TO JEST? 

TO JEST……………………  TO  SĄ………….. 

      

      

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE   

 

 



RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIA: 

 

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU 

POKOLORUJ TYLE ZWIERZĄT, ILE WSKAZUJE CYFRA 

 
 

 

 



Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Kategoryzacje, wyłączanie ze zbioru 

Tato wytłumacz proszę Kindze. Kinga, co jest na zdjęciach? Pokaż, co nie pasuje do innych zdjęć? (w każdym rzędzie), powiedz  dlaczego? 

   

                     

                    

 



Mgr Rut Brąś 

Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

Temat: Eliminowanie napięć emocjonalnych. Ćwiczenia antystresowe. 

 

Proszę przygotować sobie i dziecku miejsce, w którym będzie mogli się swobodnie poruszać i krzyczeć.  

Instrukcja do ćwiczenia (rodzic może być modelem dla dziecka, co zrobi rodzic dziecko naśladuje; jak się 

dziecko „rozkręci” w zabawie – możecie zmienić kolejność - -rodzic naśladuje ruchy i odgłosy dziecka): 

 

1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w dżungli. Jesteś czarodziejem, który potrafi się zmieniać w każde zwierzę. 

Zacznij od słonia: wyobraź sobie jak potężny jest dźwięk, który wydaje. Zróbcie to! 

 

2. Teraz zarycz straszliwie, tak jak robi to lew. Śmiało! Drap powietrze pazurami, jakbyś się bronił lub 

atakował. 

 

3. Krzycz jak małpa, chodząc na zgiętych nogach we wszystkich kierunkach. 

 

4. Od krzyku małpy przejdź do skrzeku papugi, zegnij kolana jeszcze mocniej, naśladuj gadanie papugi albo 

wymyśl coś sam. 

 

5. Połóż się na ziemi i pełznij do przodu, wijąc się niczym wąż. Wystaw język i sycz jak wąż. 

 

6. Zakończ leżąc na plecach. Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie, że jesteś w dżungli i masz przed oczami 

wszystkie te wspaniałe zwierzęta. 

 

 

Wariant: można też naśladować zwierzęta gospodarskie, również przechodząc od osobników dużych i głośnych 

do małych i cichych. 

Porada: Ewentualny ból gardła po ćwiczeniu złagodzi płukanka na bazie rumianku lub ulubiona herbatka ;) 

 

Korzyści płynące z ćwiczenia: Głos jest przekaźnikiem wielu emocji. To doskonały środek do pozbywania się 

napięcia. Kiedy dziecko znalazło się już w fazie złości, zaproponujcie mu tę zabawę, która – jeśli odbywa się z 

zachowaniem odpowiedniej kolejności – naprawdę pozwoli mu pozbyć się napięcia, złości i wyciszy je. 

Oczywiście będzie jeszcze zabawniej, gdy wykonacie ćwiczenie wspólnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl


Weronika S. 

 
Mgr Iwona Zając 
 
 
DROGI RODZICU !  PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3 (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY) 

KOLOROWE KWADRATY ,JAK NA RYSUNKU. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY  I NAZYWAJ 

KOLORY KOLEJNO  PO SWOJEJ STRONIE  I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ ,CZYLI 

DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK 

ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z 

SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

A U E I Y O Ą Ę 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej 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. 

 

Lp. Opis ćwiczenia/zabawy Czas  

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą 

klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed lustrem 

porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami  do przodu i do 

tyłu. 

 

3-5 minut 

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole lub na podłodze. 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. 

 

3-5 minut 

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju 

udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka. 

 

3-5 minut 

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę 

gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest 

niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć 

do siebie zabawkę. 

 

3-5 minut 

5. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc 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. 

 

3-5 minut 

6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. 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. 

 

3-5 minut 

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc 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. 

3-5 minut 

8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka 

małych  i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy 

zatopionych przedmiotów. 

 

3-5 minut 

9. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie 

wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób 

dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie 

się dwóch zwierzaków. 

 

3-5 minut 

     
 

Bibliografia:  

1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014. 

2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe, Terapia ręki. Diagnoza i terapia. 

 
 

 

 



Mgr Alicja Borys-Fizela 

 

DROGI RODZICU W TYM TYGODNIU PROPONUJĘ ZABAWY: 

 KONTYNUOWANIE ZABAW MANIPULACYJNYCH Z UŻYCIEM 

DOSTĘPNYCH W DOMU ZABAWEK ( UKŁADANIE PIRAMIDKI, 

WIEŻY Z 3 KLOCKÓW, PUZZLI WTYKOWYCH) 

 

 

 KONTYNUOWANIE NAŚLADOWANIA WYDAWANIA DŹWIĘKÓW PRZEZ 

INSTRUMENTY DLA DZIECI- CYMBAŁKI, BEBENEK( JEŚLI PAŃSTWO 

POSIADACIE TAKIE ZABAWKI). RODZIC DEMONSTRUJE GRĘ NA 

BĘBENKU/ CYMBAŁKACH. WERONIKA PATRZY. NASTĘPNIE PRÓBUJE 

ZAGRAĆ DZIECKO. JEŚLI NIE NAŚLADUJE PRAWIDŁOWEGO RUCHU TO 

RODZIC DELIKATNIE KIERUJE RĘKĄ DZIECKA I POMAGA W WYKONANIU 

RUCHU. 

 UWSPÓNIANIE POLA UWAGI POPRZEZ WSPÓLNE  OGLĄDANIE 

KSIĄŻECZKI.RODZIC  PALCEM DZIECKA POKAZUJCIE OBIEKTY NA 

ILUSTRACJACH (np. LALKA,MIŚ, PIŁKA).KOLEJNYM ETAPEM BĘDZIE 

WYDANIE POLECENIA ,, POKAŻ LALKA” itd. I W TYM SAMYM MOMENCIE 

POPROWADZENIE RĘKI DZIECKA ( Z PRAWIDŁOWO UŁOŻONYM GESTEM 

WSKAZUJĄCYM) NA ODPOWIEDNI OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 



Rafał S. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Analiza i synteza głoskowa – miejsce samogłoski /o/ w modelach wyrazowych. 

 
 
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku: 

Ćwiczenie 1 
 

Pokoloruj lub wskaż przedmioty, w których na początku wyrazu słyszymy „o”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2. 

Połącz niebieską linią obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „o”, zieloną obrazki, w których 

głoskę „o” słyszysz w środku, zaś czerwoną linią obrazki, których nazwy kończą się na głoskę „o”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwij ilustracje . Podziel wyrazy na głoski, narysuj tyle kwadratów, ile jest głosek. Zaznacz na czerwono kratkę z  

literą „o” w swoich modelach głoskowych.  
 

 

 
 

 

 

 



Mgr Iwona Zając 

 
DROGI RODZICU! 

NARYSUJ, PROSZĘ, DZIECKU TABELKĘ Z KIKUNASTOMA POLAMI POZIOMO I PIONOWO . WYZNACZ ”DROGĘ” ZA POMOCĄ 

WIELKICH LITER, KTÓRE TWORZĄ SEKWENCJĘ GŁOSEK -AUI-   (JAK NA RYSUNKU). NASTĘPNIE  TYM  SAMYM KOLOREM  I  

WIELKOŚCIĄ  DOPISZ INNE  SAMOGŁOSKI  W  PUSTYCH POLACH. NIE  ZAZNACZAJ  WYZNACZONEJ  DROGI  W  JAKIŚ SZCZEGÓLNY 

SPOSÓB. TA DROGA NIE  POWINNA  BYĆ WIDOCZNA  NA  TLE  POZOSTAŁYCH  SAMOGŁOSEK. ZADANIEM  DZIECKA  JEST 

ODNALEŹĆ  DROGĘ  PROWADZĄCĄ Z GÓRY NA DÓŁ  KIERUJĄC SIĘ TYLKO KODEM  A-U-I, KTÓRY ZAZNACZA WYBRANYM 

KOLOREM KREDKI. W NIEBIESKICH KWADRACIKACH NARYSUJ , WKLEJ LUB POŁÓŻ OBRAZKI (PRZEDMIOTY), MIĘDZY KTÓRYMI 

ZACHODZI RELACJA , NP. PSZCZÓŁKA - UL, MOTYLEK - KWIAT, PTASZEK - GNIAZDO  
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Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Ćwiczenia programowania języka – miejscownik liczby mnogiej. Szereg szumiący – grupy spółgłoskowe 

Mamo pomóż proszę Rafałowi.  

Rafałku, pokaż gdzie są skrzypce, szczury, szczęki rekina, pszczoły, szczepionki, krzesła? 

Popatrz na zdjęcia i powiedz, o czym rozmawiał szczupły Szczepan? 

(np. Szczupły Szczepan rozmawiał o szczękach rekina.) 

                    

                                   

            



Marcel W. 
 

 

Mgr Alicja Borys-Fizela 
 

DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE 

KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU. 

1. WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW : RODZICU WSKAZUJ PALCEM  

DZIECKU POJEDYNCZE  OWOCE, ZADANIEM DZIECKA JEST NAZWANIE KAŻDEGO 

OWOCU. JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ NAZWĘ )TAK ABY 

DZIECKO POWTÓRZYŁO. MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,POKAŻ GDZIE JEST CYTRYNA” itd. JEŚLI 

DZIECKI NIE WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB POPROWADŹ JEGO RĘKĘ  NA 

WŁAŚCIWY OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2. UZUPEŁNIANIE KATEGORII: ZADANIEM DZIECKA JEST PRZYPORZĄDKOWANIE 

OBRAZKÓW DO WŁAŚCIWEJ KATEGORII. W RAZIE TRUDNOŚCI PROSZĘ 

ZADEMONSTROWAĆ WYKONANIE ZADANIA LUB WESPRZEĆ PODCZAS WYKONYWANIA( 

KIEROWANIE MANUALNE). NA PODANEJ STRONIE PROSZĘ WYBRAĆ ZAKŁADKĘ 

,,SORTOWANIE ZNAKÓW”. 

http://ito.hg.pl/piktogramy.html         

http://ito.hg.pl/piktogramy.html


 

     3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY 

PROSZĘ  SPRÓBOWAĆ ZAGRAĆ Z DAWIDEM W  GRĘ MEMORY.WAŻNA JEST NAUKA 

NAPRZEMIENNOŚCI W DZIAŁANIU- RAZ RODZIC ODKRYWA 2 KARTY , A RAZ DZIECKO. 

PROSZĘ NAZYWAĆ OBRAZKI ZA KAŻDYM RAZEM. MOŻNA KOMENTOWAĆ ,,TERAZ TY”, 

,,TERAZ JA”.  

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8 

 

  4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST 

ZIDENTYFIKOWANIE ELEMENTU-OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO 

POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW I ZAZNACZENIE GO. 

http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje-2 

 

5. CZYTANIE METODĄ SYLABOWĄ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8
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Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
 

Sekwencje wzrokowe –trzyelementowe – uzupełnianie; czteroelementowe – kontynuowanie. Związki przyczynowo-skutkowe  

Mamo, proszę wyciąć obrazki a następnie: 

 - ułożyć początek sekwencji trzyelementowej np. owca/zając/kaczka – zadaniem Marcela będzie dokończenie sekwencji 

pozostałymi obrazkami. Następnie zabiera Pani z ułożonej sekwencji kilka obrazków – Marcel uzupełnia nimi  puste miejsca 

sekwencji. 

- ułożyć początek sekwencji czteroelementowej – Marcel kontynuuje  

- opowiedzieć historyjkę o piesku, który wpadł w błoto, rozłożyć wycięte obrazki – Marcel układa obrazki/odtwarza kolejność 

wydarzeń 

     

     

     

     

 

 



Mgr Rut Brąś 

Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 
Rut Brąś 

 

Temat: Eliminowanie napięć emocjonalnych. Ćwiczenia antystresowe. 

 

Proszę przygotować sobie i dziecku miejsce, w którym będzie mogli się swobodnie poruszać i krzyczeć.  

Instrukcja do ćwiczenia (rodzic może być modelem dla dziecka, co zrobi rodzic dziecko naśladuje; jak się 

dziecko „rozkręci” w zabawie – możecie zmienić kolejność - -rodzic naśladuje ruchy i odgłosy dziecka): 

 

1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w dżungli. Jesteś czarodziejem, który potrafi się zmieniać w każde zwierzę. 

Zacznij od słonia: wyobraź sobie jak potężny jest dźwięk, który wydaje. Zróbcie to! 

 

2. Teraz zarycz straszliwie, tak jak robi to lew. Śmiało! Drap powietrze pazurami, jakbyś się bronił lub 

atakował. 

 

3. Krzycz jak małpa, chodząc na zgiętych nogach we wszystkich kierunkach. 

 

4. Od krzyku małpy przejdź do skrzeku papugi, zegnij kolana jeszcze mocniej, naśladuj gadanie papugi albo 

wymyśl coś sam. 

 

5. Połóż się na ziemi i pełznij do przodu, wijąc się niczym wąż. Wystaw język i sycz jak wąż. 

 

6. Zakończ leżąc na plecach. Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie, że jesteś w dżungli i masz przed oczami 

wszystkie te wspaniałe zwierzęta. 

 

 

Wariant: można też naśladować zwierzęta gospodarskie, również przechodząc od osobników dużych i głośnych 

do małych i cichych. 

Porada: Ewentualny ból gardła po ćwiczeniu złagodzi płukanka na bazie rumianku lub ulubiona herbatka ;) 

 

 

Korzyści płynące z ćwiczenia: Głos jest przekaźnikiem wielu emocji. To doskonały środek do pozbywania się 

napięcia. Kiedy dziecko znalazło się już w fazie złości, zaproponujcie mu tę zabawę, która – jeśli odbywa się z 

zachowaniem odpowiedniej kolejności – naprawdę pozwoli mu pozbyć się napięcia, złości i wyciszy je. 

Oczywiście będzie jeszcze zabawniej, gdy wykonacie ćwiczenie wspólnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl


Hanna Za. 
 

 

Mgr Iwona Zając 

 

 
DROGI RODZICU! 

NARYSUJ, PROSZĘ, DZIECKU TABELKĘ Z KIKUNASTOMA POLAMI POZIOMO I PIONOWO . WYZNACZ ”DROGĘ” ZA POMOCĄ 

WIELKICH LITER, KTÓRE TWORZĄ SEKWENCJĘ GŁOSEK -AUI-   (JAK NA RYSUNKU). NASTĘPNIE  TYM  SAMYM KOLOREM  I  

WIELKOŚCIĄ  DOPISZ INNE  SAMOGŁOSKI  W  PUSTYCH POLACH. NIE  ZAZNACZAJ  WYZNACZONEJ  DROGI  W  JAKIŚ SZCZEGÓLNY 

SPOSÓB. TA DROGA NIE  POWINNA  BYĆ WIDOCZNA  NA  TLE  POZOSTAŁYCH  SAMOGŁOSEK. ZADANIEM  DZIECKA  JEST 

ODNALEŹĆ  DROGĘ  PROWADZĄCĄ Z GÓRY NA DÓŁ  KIERUJĄC SIĘ TYLKO KODEM  A-U-I, KTÓRY ZAZNACZA WYBRANYM 

KOLOREM KREDKI. W NIEBIESKICH KWADRACIKACH NARYSUJ , WKLEJ LUB POŁÓŻ OBRAZKI (PRZEDMIOTY), MIĘDZY KTÓRYMI 

ZACHODZI RELACJA , NP. PSZCZÓŁKA - UL, MOTYLEK - KWIAT, PTASZEK - GNIAZDO  
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Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Obrysowywanie różnych części ciała z wyodrębnieniem i nazywaniem ich elementów (nogi, stopy, głowa, 

szyja, ręce). 
 

2. Poruszanie wskazaną częścią ciała. 

 

 



Mgr Magdalena Małecka 

 
RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE 

POSZUKAJ CZYM SIĘ RÓŻNIĄ OBRAZKI 

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: 

POLICZ  KORALIKI  I DOPASUJ CYFRĘ 

                  

 

6
                                  

4
                               5  

 



RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: 

CO TO JEST? ODPOWIEDZ  -TO JEST…………………. 

      

       

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU 

NARYSUJ PO ŚLADZIE 

 



Bartłomiej T. 
 

Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Przyimki miejsca na/pod – rozumienie. Samogłoski – rozpoznawanie 

 Proszę opowiedzieć Bartkowi, gdzie jest: pajac, kot, piłka, pies 

Bartek pokaż......Proszę pytać Bartka      – Który pajac jest pod łóżkiem?       

           - Który kotek jest na pudełku? 

            - Która piłka jest pod pudełkiem? 

          - Który piesek jest na stole? 

Proszę zapytać jeszcze raz, wybierając inne miejsca – Który pajac jest na łóżku? 

 

                                              

                                          

                                         

                                        



Proszę kolejno, wskazywać samogłoski, wspomagając się gestami . Bartek pokaż mamie, gdzie jest? 

A  U  O  E   I   Y 
Mgr Rut Brąś 

Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

Temat: Eliminowanie napięć emocjonalnych. Ćwiczenia antystresowe. 

 

Proszę przygotować sobie i dziecku miejsce, w którym będzie mogli się swobodnie poruszać i krzyczeć.  

Instrukcja do ćwiczenia (rodzic może być modelem dla dziecka, co zrobi rodzic dziecko naśladuje; jak się 

dziecko „rozkręci” w zabawie – możecie zmienić kolejność - -rodzic naśladuje ruchy i odgłosy dziecka): 

 

1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w dżungli. Jesteś czarodziejem, który potrafi się zmieniać w każde zwierzę. 

Zacznij od słonia: wyobraź sobie jak potężny jest dźwięk, który wydaje. Zróbcie to! 

 

2. Teraz zarycz straszliwie, tak jak robi to lew. Śmiało! Drap powietrze pazurami, jakbyś się bronił lub 

atakował. 

 

3. Krzycz jak małpa, chodząc na zgiętych nogach we wszystkich kierunkach. 

 

4. Od krzyku małpy przejdź do skrzeku papugi, zegnij kolana jeszcze mocniej, naśladuj gadanie papugi albo 

wymyśl coś sam. 

 

5. Połóż się na ziemi i pełznij do przodu, wijąc się niczym wąż. Wystaw język i sycz jak wąż. 

 

6. Zakończ leżąc na plecach. Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie, że jesteś w dżungli i masz przed oczami 

wszystkie te wspaniałe zwierzęta. 

 

Wariant: można też naśladować zwierzęta gospodarskie, również przechodząc od osobników dużych i głośnych 

do małych i cichych. 

Porada: Ewentualny ból gardła po ćwiczeniu złagodzi płukanka na bazie rumianku lub ulubiona herbatka ;) 

 

Korzyści płynące z ćwiczenia: Głos jest przekaźnikiem wielu emocji. To doskonały środek do pozbywania się 

napięcia. Kiedy dziecko znalazło się już w fazie złości, zaproponujcie mu tę zabawę, która – jeśli odbywa się z 

zachowaniem odpowiedniej kolejności – naprawdę pozwoli mu pozbyć się napięcia, złości i wyciszy je. 

Oczywiście będzie jeszcze zabawniej, gdy wykonacie ćwiczenie wspólnie. 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl


Mgr Magdalena Małecka 

 
ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI 

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH (HIGIENICZNYCH, UBIERANIE SIĘ)  

Z CORAZ MNIEJSZĄ POMOCĄ  RODZICA I CORAZ WIĘKSZĄ SAMODZIELNOŚCIĄ DZIECKA 

ĆWICZENIE ZASTOSOWANIA KOMUNIKATÓW : POMÓŻ MI 

 

WCHODZENIE W ZABAWĘ TEMATYCZNĄ NP. LECZYMY MISIA 

RODZICU ZAPREZENTUJ DZIECKU CZYNNOŚCI   BADANIA  MISIA, OPIEKOWANIA SIĘ NIM W 

OKRESIE CHOROBY, DAWANIA LEKARSTW, PRZYGOTOWANIA POSIŁKU DLA MISIA. 

WYKORZYSTUJ KOMUNIKATY: ZRÓB TAK SAMO JAK JA, TERAZ TWOJA KOLEJ 

ROZPOZNAWANIE KOLORÓW: 

RODZICU PREZENTUJEMY DZIECKU PODSTAWOWE KOLORY NAZYWAJĄC JE 

 

 

 

 

 

POTEM WYBIERAMY DWA  STOSUJEMY KOMUNIKAT: POKAŻ…. GDZIE JEST…  

 

I   ZMIENIAMY STRONY  STOSUJĄC TE SAME KOMUNIKATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO 

GDZIE JEST   GDZIE   SĄ……………..POKAŻ 

     

    

     

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: 

NARYSUJ PO ŚLADZIE 

 



Dawid S. 
 

 

Mgr Alicja Borys-Fizela 

 

DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE 

KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU. 

1. ROZWIJANIE  MOWY CZYNNEJ I BIERNEJ: RODZICU WSKAZUJ PALCEM  DZIECKU 

POJEDYNCZE  OWOCE, ZADANIEM DZIECKA JEST NAZWANIE KAŻDEGO OWOCU. JEŚLI 

DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ NAZWĘ )TAK ABY DZIECKO 

POWTÓRZYŁO. MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,POKAŻ GDZIE JEST BANAN” itd. JEŚLI DZIECKI NIE 

WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB POPROWADŹ JEGO RĘKĘ  NA WŁAŚCIWY 

OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

2. UZUPEŁNIANIE KATEGORII.ZADANIEM DZIECKA JEST PRZYPORZĄDKOWANIE OBRAZKÓW 

DO WŁAŚCIWEJ KATEGORII. W RAZIE TRUDNOŚCI PROSZĘ ZADEMONSTROWAĆ 

WYKONANIE ZADANIA LUB WESPRZEĆ PODCZAS WYKONYWANIA( KIEROWANIE 

MANUALNE). NA PODANEJ STRONIE PROSZĘ WYBRAĆ ZAKŁADKĘ ,,SORTOWANIE 

ZNAKÓW”. 

 

http://ito.hg.pl/piktogramy.html                                                
 

 

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY 

PROSZĘ  SPRÓBOWAĆ ZAGRAĆ Z DAWIDEM W  GRĘ MEMORY.WAŻNA JEST NAUKA 

NAPRZEMIENNOŚCI W DZIAŁANIU- RAZ RODZIC ODKRYWA 2 KARTY , A RAZ DZIECKO. 

PROSZĘ NAZYWAĆ OBRAZKI ZA KAŻDYM RAZEM. MOŻNA KOMENTOWAĆ ,,TERAZ TY”, 

,,TERAZ JA”.  

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8 

 

 

4. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PECS. PROSZĘ ARANŻOWAĆ JAK NAJWIĘCEJ 

SYTUACJI KOMUNIKACYJNYCH.PROSZĘ TEŻ ZAARANŻOWAĆ TAKIE 

SYTUACJE ABY DAWID WYMIENIŁ Z PARTNEREM KOMUNIKACYJNYM 

SYMBOL POMOC. 
 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Zachęcaj dziecko do używania podczas kąpieli różnych rodzajów mydeł, gąbek i ręczników. Proponuj mydła  

o odmiennych zapachach, kształtach, powierzchniach i gęstości także  różne rodzaje gąbek, myjek i szczotek. 

2. Siad prosty, nogi w rozkroku, ręce oparte z tyłu. Obszerne krążenia stóp. 

 

 

 

http://ito.hg.pl/piktogramy.html
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8


Michalina S. 

 
Mgr Rut Brąś 
 

Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 
Rut Brąś 

 

Temat: Eliminowanie napięć emocjonalnych. Ćwiczenia antystresowe. 

 

Proszę przygotować sobie i dziecku miejsce, w którym będzie mogli się swobodnie poruszać i krzyczeć.  

Instrukcja do ćwiczenia (rodzic może być modelem dla dziecka, co zrobi rodzic dziecko naśladuje; jak się 

dziecko „rozkręci” w zabawie – możecie zmienić kolejność - -rodzic naśladuje ruchy i odgłosy dziecka): 

 

1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w dżungli. Jesteś czarodziejem, który potrafi się zmieniać w każde zwierzę. 

Zacznij od słonia: wyobraź sobie jak potężny jest dźwięk, który wydaje. Zróbcie to! 

 

2. Teraz zarycz straszliwie, tak jak robi to lew. Śmiało! Drap powietrze pazurami, jakbyś się bronił lub 

atakował. 

 

3. Krzycz jak małpa, chodząc na zgiętych nogach we wszystkich kierunkach. 

 

4. Od krzyku małpy przejdź do skrzeku papugi, zegnij kolana jeszcze mocniej, naśladuj gadanie papugi albo 

wymyśl coś sam. 

 

5. Połóż się na ziemi i pełznij do przodu, wijąc się niczym wąż. Wystaw język i sycz jak wąż. 

 

6. Zakończ leżąc na plecach. Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie, że jesteś w dżungli i masz przed oczami 

wszystkie te wspaniałe zwierzęta. 

 

Wariant: można też naśladować zwierzęta gospodarskie, również przechodząc od osobników dużych i głośnych 

do małych i cichych. 

Porada: Ewentualny ból gardła po ćwiczeniu złagodzi płukanka na bazie rumianku lub ulubiona herbatka ;) 

 

Korzyści płynące z ćwiczenia: Głos jest przekaźnikiem wielu emocji. To doskonały środek do pozbywania się 

napięcia. Kiedy dziecko znalazło się już w fazie złości, zaproponujcie mu tę zabawę, która – jeśli odbywa się z 

zachowaniem odpowiedniej kolejności – naprawdę pozwoli mu pozbyć się napięcia, złości i wyciszy je. 

Oczywiście będzie jeszcze zabawniej, gdy wykonacie ćwiczenie wspólnie. 

 

 

 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl


Robert S. 
 

Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej 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! 

 

Lp. Opis ćwiczenia/zabawy Czas  

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą 

klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed lustrem 

porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami  do przodu i do 

tyłu. 

 

3-5 minut 

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole lub na podłodze. 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. 

 

3-5 minut 

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju 

udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka. 

 

3-5 minut 

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę 

gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest 

niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć 

do siebie zabawkę. 

 

3-5 minut 

5. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc 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. 

 

3-5 minut 

6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. 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. 

 

3-5 minut 

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc 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. 

3-5 minut 

8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka 

małych  i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy 

zatopionych przedmiotów. 

 

3-5 minut 

9. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie 

wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób 

dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie 

się dwóch zwierzaków. 

 

3-5 minut 

     
 

Bibliografia:  

1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014. 

2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe, Terapia ręki. Diagnoza i terapia. 

 

 



Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Sekwencje – naśladowanie. Ćwiczenia pamięci wzrokowej 

Mamo, możecie razem upiec pizzę – na swojej połowie pizzy układa Pani 2, 3 składniki – pokazuje kolejno Robertowi – zakrywa Pani kartką i prosi – ułóż tak samo – Robert 

układa te same składniki w tej samej kolejności. Odkrywa Pani zakryte obrazki – sprawdzacie razem/ porównujecie z ułożonymi przez Roberta obrazkami.  Możecie układać 

też sekwencje (np. salami/pieczarka/salami/pieczarka….itd.), Pani układa a Robert naśladuje to ułożenie poniżej 





 


