Nadia R.
Mgr Katarzyna Onuchowska
Temat: Wiosna w ogrodzie.
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pokoloruj lub wskaż przedmioty, w których na początku
wyrazu słyszymy „o” . Pokoloruj literkę “O” na niebiesko.

OKNO

KONEWKA

OKO

ŁOPATA

OKULARY

KALOSZE

2. Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Nadia pokazała na obrazku.
-pokaż gdzie jest chłopiec
-pokaż gdzie jest dziewczynka
-pokaż łopatę
-pokaż koszyk
-co robi dziewczynka

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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Gniecenie gazet stopami.
2. Turlanie piłki stopą wokół niskiego pachołka.

Ewa K.
Mgr Beata Markulak
Karta nr 1
Rodzicu, wydrukuj kartę nr 1 dziecko ma za zadanie wyciąć ody i wafelki, następnie na kartce
przykleić właściwy wafelek z lodem. Dalej niech uczy się odczytywać te sylaby (najpierw Ty
rodzicu, a potem dziecko powtarza, aż będzie samodzielnie czytało. To ćwiczenie możecie
powtarzać codziennie)Jeżeli nie ma możliwości druku, proszę z monitora tylko czytać sylaby, a
dziecko paluszkiem pokaże, który wafelek połączyć z lodem.
Karta nr 2
Wyjaśnienie jest na karcie. To ćwiczenie również możecie wykonywać codziennie.
Karta nr 3
Rodzicu, wydrukuj kartę pracy nr 3, a dziecko niech połączy strzałkami właściwy dzbanuszek z
filiżanką.
Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

Mgr Iwona Zając

DROGI RODZICU ! Podawanie początkowej sylaby w wyrazach
PRZYGOTUJ KARTECZKI -10 X 10 CM , MOGĄ BYĆ MNIEJSZE. NA KAŻDEJ Z NICH NAPISZ JEDNĄ SYLABĘ (TAKIE SAME
SYLABY WIDOCZNE W TABELCE PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE, W SUMIE 12). PRZYGOTUJ OBRAZKI : DOM,
JAJKO,NOGA,PIŁKA HAMAK,BUTY . POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE. NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU TABELKĘ , JAK
PONIŻEJ. POŁÓŻ KARTECZKI Z SYLABAMI PO PRAWEJ I PO LEWEJ STRONIE ,W ŚRODKU POŁÓŻ ODPOWIEDNI
OBRAZEK.ZADANIEM DZIECKA JEST ODCZYTANIE LUB WYSŁUCHANIE I POWTÓRZENIE WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ
DOROSŁEGO SYLAB , A NASTEPNIE WSKAZANIE SYLABY, KTÓRA JEST POCZĄTKOWA DLA NAZWY DANEGO OBRAZKA.
DZIECKO MOŻE TEŻ PODAĆ KARTECZKĘ RODZICOWI.TABELKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE WIELOMA
OBRAZKAMI I SYLABAMI (TABELKA 2)
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Iwo Z.
Mgr Katarzyna Onuchowska
Temat: Wiosna w ogrodzie.
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Tak piszemy dużą cyfrę „1”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po cyferce. Powtórz to
kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „1” na kartce i poproś, aby Iwo wylepił ją plasteliną. Podczas
wylepiania musi zachować kierunek pisania cyfry.

111111
2.Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Iwo przyjrzyj się ilustracji i odnajdź na niej poniższe
narzędzia ogrodnicze, nazwij je.

………………..

………………………

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety.
2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny.
3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle.

…………………

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! Podawanie początkowej sylaby w wyrazach PRZYGOTUJ KARTECZKI -10 X 10 CM , MOGĄ BYĆ
MNIEJSZE. NA KAŻDEJ Z NICH NAPISZ JEDNĄ SYLABĘ (TAKIE SAME SYLABY WIDOCZNE W TABELCE PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE,
W SUMIE 12). PRZYGOTUJ OBRAZKI : DOM, JAJKO,NOGA,PIŁKA HAMAK,BUTY . POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE. NASTĘPNIE
NARYSUJ DZIECKU TABELKĘ , JAK PONIŻEJ. POŁÓŻ KARTECZKI Z SYLABAMI PO PRAWEJ I PO LEWEJ STRONIE ,W ŚRODKU POŁÓŻ
ODPOWIEDNI OBRAZEK.ZADANIEM DZIECKA JEST ODCZYTANIE LUB WYSŁUCHANIE I POWTÓRZENIE WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ
DOROSŁEGO SYLAB , A NASTEPNIE WSKAZANIE SYLABY, KTÓRA JEST POCZĄTKOWA DLA NAZWY DANEGO OBRAZKA. DZIECKO
MOŻE TEŻ PODAĆ KARTECZKĘ RODZICOWI.TABELKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE WIELOMA OBRAZKAMI I
SYLABAMI (TABELKA 2)
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Adam Z.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów, nadawanie znaczeń. Identyfikacje - dobieranie zgodnie z zasadą desygnat do
desygnatu. Rozumienie pytania - co? Rozumienie polecenia – daj.
Proszę (tak jak wcześniej), przygotować pary przedmiotów, ulubionych zabawek, sprzętów (np. kubek/łyżka)
Ustawiać na stoliku przed Adasiem 2, 3 przedmioty, jednocześnie nazywać – np. auto – miś, nazwać raz
jeszcze, dotykając zabawek ręką dziecka. Wyciągnąć rękę w kierunku Adasia, wydać polecenie – daj auto
(wolno, wyraźnie, przeciągając samogłoski) – oczekujemy podania przez dziecko nazwanej
zabawki/przedmiotu. Jeśli nie podaje – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka i raz jeszcze nazywamy
podany przedmiot. Powtórzyć z innymi przedmiotami.
Ustawiać na stole 2, 3 figurki zwierząt, kolejno nazywając wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi – np. iha, koko, miau. Raz jeszcze nazwać każdą figurkę, dotykając każde zwierzątko ręką Adasia. Wyciągnąć rękę w
kierunku dziecka, wydać polecenie – daj ko-ko………daj iha – oczekujemy podania przez dziecko nazwanej
zabawki. Jeśli nie podaje – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka i raz jeszcze nazywamy figurkę.
Ustawić na stole 2 zabawki/przedmioty, kolejno nazywając – np. chrupek/banan. Pokazać dziecku dodatkowy
przedmiot/ zabawkę np. drugi chrupek – zapytać – co? – włożyć do trzymanego w drugiej ręce
pojemnika/miseczki – pokazać Adasiowi – zapytać raz jeszcze – co? – oczekujemy podniesienia przez dziecko
takiego samego przedmiotu, jaki jest w pojemniku. Jeśli Adaś nie podnosi przedmiotu – modelujemy –
prowadzimy rękę dziecka po właściwy przedmiot, wrzucamy wspólnie do pojemnika, wskazujemy ręką/palcem
dziecka, mówimy – chrupek, chrupek – pasuje – taki sam. Powtórzyć z innymi przedmiotami.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia równoważne.
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!
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Zdjęcie/Rysunek

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Dziecko leży na brzuchu na kocu,
ręczniku. Oparte na przedramionach
lub na wyprostowanych rękach. Osoba
ćwicząca trzyma je za barki i popycha
raz w prawo, raz w lewo, starając się
delikatnie wytracić dziecko z
równowagi. Wychylenie w bok
powinno być na tyle silne, aby dziecko
oderwało rękę od podłoża. W miarę
nabywania umiejętności utrzymywanie
równowagi, pchnięcie powinno być
coraz mocniejsze. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.
Dziecko siedzi na podłodze, osoba
ćwicząca trzyma je za podudzia, lekko
odwodzi i skręca na zewnątrz jego
obie nogi, a następnie unosi raz jedna,
raz druga. Aby dziecko nie opierało się
o podłoże rękami, można dać mu do
trzymania zabawkę. Nogi unosimy tak,
aby dziecko się nie wywróciło. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.
Dziecko siedzi na podłodze, osoba
ćwicząca trzyma je za ramiona i lekko
popycha na boki, raz w jedną, raz w
drugą stronę, a następnie w przód i do
tyłu. Wychylenie również nie powinno
być zbyt duże, aby dziecko się nie
wywróciło. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.
Dziecko siedzi bokiem na podłodze,
trzymamy je za podludzie i
przenosimy jego kolana na druga
stronę, powodując przeniesienie
ciężaru ciała na drugi pośladek. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.

Bibliografia: Borkowska M. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową, WSIP Warszawa 1997r.

Opis ćwiczenia
Dziecko siedzi na kocu/ręczniku.
Unosimy boczny brzeg koca
powodując wychylenie dziecka w
stronę przeciwna do ruchu koca. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.

Dziecko w klęku podpartym. Osoba
ćwicząca unosi i podtrzymuje jego
wyprostowana nogę lub rękę i kołysze
do przodu i do tyłu. Można tez
zachęcać dziecko do sięgania po
zabawkę zawieszoną lub trzymana
przed nim. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.
Dziecko w klęku podpartym. Osoba
ćwicząca chwyta je za biodra i
wykonuje balansowanie jego
tułowiem do przodu i do tyłu. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.

Osoba ćwicząca chwyta dziecko,
będące w klęku podpartym za biodra,
pociąga je w tył i bok, powodując
przejście do siadu bokiem. Następnie,
unosząc jego biodra w górę i w przód,
ponownie doprowadza dziecko do
klęku podpartego. Ćwiczenie należy
wykonywać na przemian w jedną i
druga stronę. Czas ćwiczenia 2-4 min.

Mgr Alicja Borys-Fizela

DROGI RODZICU W TYM TYGODNIU PROSZĘ WYKONAJ Z ADASIEM NASTĘPUJĄCE
ZABAWY:
 UWSPÓNIANIE POLA UWAGI POPRZEZ WSPÓLNE OGLĄDANIE
KSIĄŻECZKI.RODZIC PALCEM DZIECKA POKAZUJCIE OBIEKTY NA ILUSTRACJACH
(np. AUTO,MIŚ, PIŁKA).KOLEJNYM ETAPEM BĘDZIE WYDANIE POLECENIA ,, POKAŻ
AUTO” itd. I W TYM SAMYM MOMENCIE POPROWADZENIE RĘKI DZIECKA ( Z
PRAWIDŁOWO UŁOŻONYM GESTEM WSKAZUJĄCYM) NA ODPOWIEDNI OBRAZEK.

 KONTYNUOWANIE NAŚLADOWANIA WYDAWANIA DŹWIĘKÓW DZWONECZEK,
KASZTANY W PUDEŁECZKU, MIESZANIE ŁYŻECZKĄ W KUBECZKU. ( JEŚLI PAŃSTWO
POSIADACIE TAKIE REKWIZYTY).WEDŁUG OPISANEJ JUŻ WCZEŚNIEJ PROCEDURY.
 PROPONUJĘ RÓWNIEŻ ZABAWY MUZYCZNO- RUCHOWE:
https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y18aFHAXLt0
 ZABAWA ,, DAJ-WEŹ”. ADAŚ BAWI SIĘ ULUBIONĄ ZABAWKĄ. RODZIC MÓWI ,,
DAJ”,JEŚLI DZIECKO NIE REAGUJE RODZIC POWTARZA POLECENIE JESZCZE RAZ I W
TYM SAMYM MOMENCIE SAM BIERZE OD DZIECKA ZABAWKĘ . NASTĘPNIE RODZIC
MÓWI ,, WEŹ” I ZACHĘCA DZIECKO DO ZABRANIA ZABAWKI.RODZIC MOŻE
TRZYMAĆ ZABAWKĘ W RĘKACH LUB MOŻE ONA LEŻEĆ NA STOLIKU PRZED
DZIECKIEM. JEŚLI DZIECKO ADEKWATNIE NIE REAGUJE POSTĘPUJEMY TAK SAMO
JAK PRZY POLECENIU ,, DAJ”. POWTARZAMY ZABAWĘ 2-3 RAZY.
 ZABAWY MANIPULACYJNE Z UŻYCIEM DOSTĘPNYCH W DOMU
ZABAWEK ( UKŁADANIE PIRAMIDKI, WIEŻY Z 3 KLOCKÓW, PUZZLI
WTYKOWYCH) .

Michalina S.
Mgr Agnieszka Urbanowicz
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, przeczytajcie Waszym dzieciom zasady oraz odczytajcie opis ćwiczeń (obok opisu
znajdują się zdjęcia, rysunki). Proszę pomóżcie w wykonaniu.
 Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór.
 Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów.
 Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz.
 Należy ćwiczyć systematycznie, najlepiej codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych
przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.
 Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 25 min.
 Ćwiczyć w największym skupieniu i odprężeniu. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie.
 Ruchy wykonywać bardzo powoli.
 Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica!
 Rodzic/opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg schematu
(numery ćwiczeń)
Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do
następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po
linii (sznurek) stara się utrzymać równowagę.

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka gimnastyczną
(kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (kijkiem).

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od LR-lewa ręka
LN – lewa noga
góry do dołu (w następnym powtórzeniu od dołu
do góry)
PN - prawa
noga

Wykonujemy
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki 3 - 6
lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 powtórzeń
cm
każdej serii 7
ćwiczeń .

Ćw. 8 Ćwiczenie oddechowe. Dziecko w pozycji
na czworakach. Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Czytanie sylab otwartych z głoskami P/M/F/K. Łączenie sylab – paradygmat z głoską /K/
Mamo pomóż proszę Michalinie. Michasiu wytnij z Mamą kurki i ich imiona. Nazwij kurki – przyklej imię. Każda kurka chce mieć swoje gniazdko – wytnij je, przyklej pod
każdą kurką i podpisz każde gniazdko imieniem kurki

KY KA
KY KE

KY KO
KY KI

KY KU
KY KY

KY KA
KY KE

KY KO
KY KI

KY KU
KY KY

Michasiu przeczytaj sylaby, znajdź taką samą w jednym rzędzie
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Adrianna K.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Ćwiczenia grafomotoryczne.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Zadanie można przerysować na kartkę.
www.zielonaopiekunka.tk

1. Dorysuj:
nad domkiem – chmurkę
pod domkiem - płotek
po lewej stronie - drzewo
po prawej stronie - kwiatka

2. Wskaż słonika, który różni się od pozostałych.

3. Dokończ rysować szlaczki. Postaraj się nie wyjeżdżać poza linię. Rodzicu, możesz szlaczek
przerysować na kartkę.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, przeczytajcie Waszym dzieciom zasady oraz odczytajcie opis ćwiczeń (obok opisu
znajdują się zdjęcia, rysunki). Proszę pomóżcie w wykonaniu.
 Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór.
 Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów.
 Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz.
 Należy ćwiczyć systematycznie, najlepiej codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych
przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.
 Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 25 min.
 Ćwiczyć w największym skupieniu i odprężeniu. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie.
 Ruchy wykonywać bardzo powoli.
 Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica!
 Rodzic/opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg schematu
(numery ćwiczeń)
Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do
następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po
linii (sznurek) stara się utrzymać równowagę.

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka gimnastyczną
(kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (kijkiem).

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od LR-lewa ręka
LN – lewa noga
góry do dołu (w następnym powtórzeniu od dołu
do góry)
PN - prawa
noga

Wykonujemy
3-6
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki powtórzeń
lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 każdej serii 7
cm
ćwiczeń .

Ćw. 8 Ćwiczenie oddechowe. Dziecko w pozycji
na czworakach. Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Uzupełnianie sekwencji dwuelementowej, kontynuowanie sekwencji trzyelementowej. Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /sz/
Mamo pomóż Adzie. Ada, pokaż: kalosze, myszkę, broszkę, groszek. Powiedz, co jest na obrazkach i uzupełnij puste miejsca obrazkami załączonymi poniżej. Nazwij
wszystkie obrazki ułożonej sekwencji.

Pokaż, gdzie szelki, koszula, nóż. Nazwij obrazki. Ułóż dalszy ciąg wzoru (dwa powtórzenia) z wykorzystaniem załączonych obrazków

Wiktor M.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu, narysuj na kartce identyczne szlaczki. Usiądź z dzieckiem przy stole i poprowadź jego rękę po wzorach.
Pamiętaj, żeby chwalić każdy kontakt wzrokowy, który dziecko nawiązuje z tobą „Brawo popatrzyłeś” lub „Pięknie
patrzysz”. Nagradzaj brawami, każde wykonane zadanie.
1. Rysuj po śladzie

Rodzicu, policz z dzieckiem ile jest elementów. Przygotuj, napisane ołówkiem na kartce poniższe cyfry i daj dziecku, aby
ćwiczyło umiejętność pisania.

2. DOKŁADNIE POLICZ I WSKAŻ NA PALCACH ILE
JEST SERC, GWIAZD, SŁONECZEK I KÓŁ. POĆWICZ
PISANIE CYFR (1,2,3,4) PO ŚLADZIE.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety.
2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny.
3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle.

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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Tymon B.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu, narysuj na kartce identyczne szlaczki. Usiądź z dzieckiem przy stole i poprowadź jego rękę po wzorach.
Pamiętaj, żeby chwalić każdy kontakt wzrokowy, który dziecko nawiązuje z tobą „Brawo popatrzyłeś” lub „Pięknie
patrzysz”. Nagradzaj brawami, każde wykonane zadanie.
1.

Rysuj po śladzie.

Rodzicu, policz z dzieckiem ile jest elementów.

2. DOKŁADNIE POLICZ I WSKAŻ NA PALCACH ILE
JEST SERC, GWIAZD, SŁONECZEK I KÓŁ.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, przeczytajcie Waszym dzieciom zasady oraz odczytajcie opis ćwiczeń (obok opisu
znajdują się zdjęcia, rysunki). Proszę pomóżcie w wykonaniu.
 Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór.
 Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów.
 Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz.
 Należy ćwiczyć systematycznie, najlepiej codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych
przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.
 Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 25 min.
 Ćwiczyć w największym skupieniu i odprężeniu. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie.
 Ruchy wykonywać bardzo powoli.
 Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica!
 Rodzic/opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg schematu
(numery ćwiczeń)
Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do
następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po
linii (sznurek) stara się utrzymać równowagę.

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka gimnastyczną
(kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (kijkiem).

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od LR-lewa ręka
LN – lewa noga
góry do dołu (w następnym powtórzeniu od dołu
do góry)
PN - prawa
noga

Wykonujemy
3-6
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki powtórzeń
lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 każdej serii 7
cm
ćwiczeń .

Ćw. 8 Ćwiczenie oddechowe. Dziecko w pozycji
na czworakach. Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski – naśladowanie, rozpoznawanie. Sekwencje tematyczne trzyelementowe – naśladowanie
1. Proszę prezentować Tymonowi kolejno samogłoski A U I O E Y (wykorzystać te z wcześniej przesłanego zestawu). Każdą samogłoskę proszę przeciągać, wypowiadać
śpiewnie, wizualizować gestem – A – opuszczać palcami jednej ręki swoją brodę – usta szeroko otwarte; U – Podpierać pięścią brodę, usta w dzióbek, I – rysować
palcem wskazującym kreskę na poziomie dolnej wargi, usta w uśmiechu; O – rysować palcem wskazującym koło na szeroko otwartych ustach; E – usta otwarte,
lekko spłaszczone; Y – ręce uniesione do góry. Gesty artykulacyjne wykonywać swoją ręką – głośno, wyraźnie wypowiadając kolejno każdą samogłoskę, jednocześnie
prezentując jej graficzny obraz – oczekujemy, że Tymon będzie naśladował wypowiadane przez Panią samogłoski – artykulacja/ gest/ układ buzi. Wypowiedzianą
samogłoskę odkłada Pani na stół, powtarza czynność, ponownie odkłada na stół (dwa/ trzy razy tę samą samogłoskę), tak, że na stole Tymon widzi np. – i i i – po
takim ułożeniu jeszcze raz prowadzi Pani rękę dziecka, dotyka każdej samogłoski, zwracając uwagę, aby Tymek patrzył/ wodził wzrokiem za palcem – głośno
„czytacie”. Tak samo z pozostałymi samogłoskami.
2. Ułożyć w rzędzie kolejno nazywając – A U I O E Y. Z drugiego zestawu wyciągnąć A – pytać – gdzie A?, gdzie pasuje? – oczekujemy, że Tymek dołoży poprawnie
samogłoskę (A do A). Jeśli nie – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka z samogłoską do właściwej, leżącej na stole – dokładamy, nazywamy – A, A! – pasuje.
Podobnie z pozostałymi samogłoskami.
3. Wkładać kolejno do pojemnika samogłoski z pierwszego zestawu – jednocześnie ponownie prezentując Tymonowi ich obraz i nazywając – mama sprząta – mama
sprząta A…..U…….I itd. Teraz Tymon sprząta. Daj/wrzuć : A…..U……I…itd.
4. Rozciąć drugi zestaw załączonych obrazków – układacie z Tymonem pod pierwszym zestawem na zasadzie – taki sam – kolejno każdy obrazek, zaczynając od lewej
strony – zgodnie z kierunkiem czytania/pisania. Na tej samej zasadzie możecie układać kolorowe klocki, zakrętki

Mikołaj M.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Ćwiczenia analizy i syntezy.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania.
zad. 1 Przyjrzyj się obrazkom i posłuchaj zdań. Policz wyrazy
w każdym zdaniu. Zamaluj tyle kółek, ile wyrazów słyszysz
w kolejnych zdaniach.

Babcia i Kamila jedzą naleśniki.

Tomek rysuje samochód.

Ala i Zosia jeżdżą na rowerach.

2. Połącz ilustracje z odpowiednimi modelami głoskowymi. Przegłoskuj wyrazy (np. U-l-a). Policz głoski.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sekwencje słuchowe, ćwiczenia artykulacyjne – głoska /z/
Mamo pomóż proszę Mikołajowi. Mikołaj wycina koszulki, nazywa przedmiot na koszulce. Głoskę /z/ wypowiadamy z takim samym układem ust i języka jak opisywany przy głosce /s/,
dodając dźwięczność. Pobawcie się przez chwilę – sssss – jak wąż; zzzzz – jak komar, osa. Następnie Mikołaj przypina koszulki (klamerkami do sznurka) – Pani wypowiada nazwy kolejno
trzech, czterech koszulek – Mikołaj wiesza koszulki we właściwej kolejności, nazywa.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, przeczytajcie Waszym dzieciom zasady oraz odczytajcie opis ćwiczeń (obok opisu
znajdują się zdjęcia, rysunki). Proszę pomóżcie w wykonaniu.
 Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór.
 Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów.
 Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz.
 Należy ćwiczyć systematycznie, najlepiej codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych
przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.
 Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 25 min.
 Ćwiczyć w największym skupieniu i odprężeniu. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie.
 Ruchy wykonywać bardzo powoli.
 Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica!
 Rodzic/opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg schematu
(numery ćwiczeń)
Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do
następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po
linii (sznurek) stara się utrzymać równowagę.

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka gimnastyczną
(kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (kijkiem).

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od LR-lewa ręka
LN – lewa noga
góry do dołu (w następnym powtórzeniu od dołu
do góry)
PN - prawa
noga

Wykonujemy
3-6
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki powtórzeń
lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 każdej serii 7
cm
ćwiczeń .

Ćw. 8 Ćwiczenie oddechowe. Dziecko w pozycji
na czworakach. Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Oliwier L.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
TEMAT: SYLABY
RODZICU, PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU. POMÓŻ OLIWIEROWI WYKONAĆ
ZADANIE.
Nazwij obrazki i podziel wyrazy na sylaby. Ilość sylab oznacz kropkami według wzoru.
www.zielonaopiekunka.tk

2. Powtórz prawidłowo sylaby:

MA MO MU ME PA PO PU PE PI BA BO BU BE BI BY LA
LO LU LE LI

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
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
Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna
dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Równoczesny
wyprost obu nóg przez przesuwanie
stóp po podłodze z kontrolą
przyleganie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw.4) 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.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-2,5. Powtórzenia: 3
razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ruch-Krok
w przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. 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. 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.

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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Damian Ś.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: LICZYMY. STRONA PRAWA/LEWA
DROGI RODZICU, PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU.

1. Otocz (LUB WSKAŻ) zieloną pętlą ryby, które płyną w prawą stronę a czerwoną- w lewą stronę.
www.zielonaopiekunka.tk

2. Policz, ile jest lizaków w danym kolorze. Narysuj tyle samo kropek. Możesz zapisać cyfrę obok.
www.zielonaopiekunka.tk

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, przeczytajcie Waszym dzieciom zasady oraz odczytajcie opis ćwiczeń (obok opisu
znajdują się zdjęcia, rysunki). Proszę pomóżcie w wykonaniu.
 Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór.
 Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów.
 Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz.
 Należy ćwiczyć systematycznie, najlepiej codziennie w godzinach popołudniowych lub wieczornych
przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.
 Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 25 min.
 Ćwiczyć w największym skupieniu i odprężeniu. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie.
 Ruchy wykonywać bardzo powoli.
 Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica!
 Rodzic/opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg schematu
(numery ćwiczeń)
Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do
następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po
linii (sznurek) stara się utrzymać równowagę.

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka gimnastyczną
(kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (kijkiem).

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od LR-lewa ręka
LN – lewa noga
góry do dołu (w następnym powtórzeniu od dołu
do góry)
PN - prawa
noga

Wykonujemy
3-6
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki powtórzeń
lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 każdej serii 7
cm
ćwiczeń .

Ćw. 8 Ćwiczenie oddechowe. Dziecko w pozycji
na czworakach. Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sylaby otwarte z głoską P, M, F, W – czytanie. Paradygmat z głoską K – naśladowanie, rozpoznawanie
Mamo, pomóż proszę Damianowi. Powtórzcie czytanie sylab otwartych z głoskami P, M, F, W .
Oto zadanie dla Damiana: Pan kogut musi położyć kurczaczki do łóżeczka, czas spać. Niestety dzieci go nie słuchają a dodatkowo zgubił ich łóżeczka. Pomóż biednemu
tatusiowi. Każdy kurczaczek ma swoje imię: KA KO KU KI KE KY (zwróć uwagę na obraz litery K – wygląda jak dzióbek) – odszukaj kolejno każdą sylabę i przyklej na
kurczaczka. (Mamo wytnij sylabki, przeczytaj Damianowi a następnie pytaj: gdzie KA? Gdzie KU? itd – on odnajduje, przykleja). Teraz czas na łóżeczka. Przygotujcie pojemnik
na jajka i karteczki z sylabkami KA KO KU KE KI KY. Każde miejsce na jajko to łóżeczko. Pani nazywa sylabki, Damian wybiera, wkłada do przegródek na jajka – podpisuje
łóżeczka. Teraz czas poukładać kurczaczki – Pani wymienia imię kurczaczka – Damian wybiera właściwego, wkłada do pudełka/łóżeczka – kurczaczek KO do łóżeczka KO itd

KA KO KU KE KI KY
KA KO KU KE KI KY

