Nadia R.
Mgr Katarzyna Onuchowska
Temat: Wiosna –nowalijki.
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby i głoski. Czrwoną
kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . Stwórz wiosenną kanapkę. Wytnij, nazwij i przyklej nowalijki
na kromce chleba.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Postawy równoważne na jednej nodze (ok. 2-3 sekund).
2. Co to za dźwięk?- odgadywanie dźwięków np. odkurzacz, czajnik, woda w kranie.

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
Uwalnianie się od smutków to proces, przez który należy dziecko poprowadzić krok po kroku. Jeżeli nauczymy
je akceptować fakt, że w życiu zdarzają się czasem trudne chwile, w przyszłości nie będzie ich przeżywało w
przesadny sposób. To ćwiczenie zaczerpnięte z sofrologii (technika relaksacyjna, która wpływania na
świadomość, ma na celu wprowadzić równowagę między ciałem a umysłem, pobudza prawą półkulę mózgu,
aby podnieść poziom kreatywności) przyda mu się w życiu. Przechodzenie do innych czynności, dziękowanie
za to, czego się doświadczyło, zrozumienie, że każde zdarzenie czegoś uczy – oto umiejętności, jakich można
nabyć dzięki temu ćwiczeniu. Na początku pomóżcie Państwo dziecku w jego wykonaniu, nie wahajcie się
wzbogacić tekstu swoimi sugestiami.
Ćwiczenie:
Znajdźcie w domku spokojne miejsce, możecie przyjąć pozycje siedzącą lub leżącą.
1. Oddychaj powoli. Rób wdech przez nos i wypuszczaj powietrze ustami lub nosem, jak chcesz. Zamknij oczy
i dalej oddychaj w swoim tempie. Wyobraź sobie, że masz czarodziejską różdżkę, która pozwala Ci zobaczyć
minione zdarzenia. Przywołaj jakąś sytuację, którą źle wspominasz. Dzięki różdżce jeszcze raz widzisz tę scenę
lub przynajmniej odczuwasz jej atmosferę.
2. Wyobraź sobie, że za pomocą różdżki potrafisz stworzyć wielką mydlana bańkę. Hop! Gotowe… Widzisz
bańkę? Umieść w niej teraz tę nieprzyjemna scenę, a następnie dmuchaj w bańkę. Zobacz, jak unosi się coraz
wyżej i wyżej, aż w końcu znika w górze, unosząc wszystkie swoje smutki! Zrobione. Ty sam stałeś się lekki
jak mydlana bańka. Oddychaj spokojnie. Powiedź swojemu smutkowi „Żegnaj”!
3. Na koniec odpocznij kilka chwil, spokojnie oddychając. Dziecko może rozetrzeć jedna dłoń o drugą i
rozprowadzić powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, ze smutki jeszcze szybciej
ulecą.
Wariant:
Można kontynuować ćwiczenie, zachęcając dziecko, by leżąc w swojej mydlanej bańce, przeniosło się nad
brzeg morza i wsłuchało w szum fal.

Ewa K.
Mgr Beata Markulak
1. Karta pracy nr 1 – Proszę, aby dziecko wycięło obrazki i wyrazy, i na kartce przykleiło obrazek i czytany
przez was wyraz (chyba, że dziecko samo przeczyta).
2. Karta pracy nr 2 – Proszę, aby dziecko wycięło cyferki, policzyło zwierzęta na farmie
i przykleiło odpowiednią cyfrę obok zwierzęcia.
3. W karcie pracy nr 3 dziecko ma wyciąć sylwety zwierząt znajdujących się na dole karty i przykleić
kolejne zwierzę w szeregu.
4. W karcie nr 4 należy wyciąć obrazki z dołu kartki, przeliczyć elementy z obrazka
i w tabelce obok cyfry wkleić odpowiedni element
Rodzicu, zróbcie 2 karty pracy do wyboru obowiązkowo, dwie wg chęci .
Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karty pracy nr 3

Karta pracy nr 4

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ

I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW

PRZYGOTUJ DZIECKU TABELKĘ I ORAZKI . (MOŻESZ TEŻ ZAPROPONOWAĆ, WSPÓLNE RYSOWANIE -.JEDEN
OBRAZEK W OKIENKU). PRYGOTUJCIE TEŻ KOLOROWE ZAKRĘTKI OD BUTELEK, NA KTÓRYCH NAPISZECIE
MARKEREM WSZYSTKIE LITERY POLSKIEGO ALFABETU.

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA, ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z
PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA )
I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ WPISYWAĆ
SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY. KIEDY DZIECKO
DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC OSTATNIĄ
LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU.
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Iwo Z.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW
PRZYGOTUJ DZIECKU TABELKĘ I ORAZKI . (MOŻESZ TEŻ ZAPROPONOWAĆ, WSPÓLNE RYSOWANIE -.JEDEN
OBRAZEK W OKIENKU). PRYGOTUJCIE TEŻ KOLOROWE ZAKRĘTKI OD BUTELEK, NA KTÓRYCH NAPISZECIE
MARKEREM WSZYSTKIE LITERY POLSKIEGO ALFABETU.

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA, ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z
PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA )
I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ WPISYWAĆ
SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY. KIEDY DZIECKO
DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC OSTATNIĄ
LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU.
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Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Postawy równoważne na jednej nodze (ok. 2-3 sekund).
2. Co to za dźwięk?- odgadywanie dźwięków np. odkurzacz, czajnik, woda w kranie.

Mgr Katarzyna Onuchowska
Temat: Wiosna –nowalijki.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . Stwórz wiosenną kanapkę. Wytnij, nazwij i przyklej nowalijki
na kromce chleba.

2. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, podziel je na sylaby i głoski. Czrwoną kredką zaznacz
samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

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

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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3-5 minut

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

Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU W TYM TYGODNIU PROSZĘ WYKONAJ Z ADASIEM NASTĘPUJĄCE
ZABAWY:
1.UWSPÓNIANIE POLA UWAGI POPRZEZ WSPÓLNE OGLĄDANIE KSIĄŻECZKI.Z
WYKORZYSTANIEM WCZESNIEJSZYCH WSKAZÓWEK DO PRACY.
2. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM/ ADEKWATNE REAGOWANIE NA
POLECENIE ,,POKAŻ”.
RODZIC SIEDZI NAPRZECIWKO DZIECKA. NA PUSTYM STOLE, W POLU WIDZENIA DZIECKA,
RODZIC KŁADZIE PRZEDMIOT (NP. MISIA ). NASTĘPNIE ZWRACA SIĘ DO DZIECKA Z
KOMUNIKATEM „POKAŻ MIŚ”. ZADANIEM DZIECKA JEST WSKAZAĆ PRZEDMIOT
PRAWIDŁOWO WYMODELOWANYM PALCEM WSKAZUJĄCYM. PRZY PIERWSZEJ PRÓBIE
ĆWICZENIA POLECENIE WSPARTE JEST GESTEM WSKAZYWANIA PALCEM (RODZIC SAM
POKAZUJE ZABAWKĘ). W DALSZYCH ETAPACH ĆWICZENIA RODZIC WYCOFUJE DŁOŃ I
POLECENIA WYDAWANE SĄ TYLKO WERBALNIE( RODZIC MÓWI ,,POKAŻ MIŚ” I CZEKA NA
REAKCJĘ DZIECKA) ZADANIEM DZIECKA JEST PO USŁYSZENIU POLECENIA WSKAZAĆ
WŁAŚCIWY PRZEDMIOT. JEŚLI DZIECKO NIE REAGUJE, RODZIC KIERUJE RĘKĄ DZIECKA
(UŁOŻONĄ DO GESTU WSKAZYWANIA PALCEM )NA ZABAWKĘ.

3.KONTYNUOWANIE NAŚLADOWANIA WYDAWANIA DŹWIĘKÓW (NOWYMI PRZEDMIOTAMI)
WEDŁUG OPISANEJ JUŻ WCZEŚNIEJ PROCEDURY.
4.ZABAWA MUZYCZNO- RUCHOWA DO SŁÓW PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=Ivh4teVteGE&list=PLSt-n5v5hJS_hI2XV8nPdoH8qT5rul3A&index=10
5.KONTYNUOWANIE ZABAWY ,, DAJ-WEŹ” WEDŁUG WCZEŚNIEJSZYCH WSKAZÓWEK DO
PRACY.
6.ZABAWY MANIPULACYJNE Z UŻYCIEM DOSTĘPNYCH W DOMU ZABAWEK
7.DOPASOWYWANIE IDENTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
RODZIC, SIEDZĄC NAPRZECIW DZIECKA, WYKŁADA NA STÓŁ KILKA PRZEDMIOTÓW. W
KOSZYKU POSIADA ON IDENTYCZNY ZESTAW PRZEDMIOTÓW, JAK NA STOLE. RODZIC
BIERZE Z KOSZYKA JEDEN Z PRZEDMIOTÓW I KŁADZIE POD IDENTYCZNYM PRZEDMIOTEM
NA STOLE. MODELUJĄC W TEN SPOSÓB PRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA, PODAJE
DZIECKU KOLEJNE PRZEDMIOTY I ZACHĘCA DO DOPASOWANIA ICH DO ODPOWIEDNICH
PRZEDMIOTÓW NA STOLE.

Michalina S.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Układanki lewopółkulowe
Mamo proszę pomóż Michalince. Pierwszy z załączonych obrazków to wzór, drugi jest do rozcięcia –
ułożenia/naśladowania/ naklejenia – zgodnie z zasadą – od lewej strony do prawej, z góry na dół – kolejno każdy
„kafelek”

Warto dać dziecku wsparcie do układania, rysując taką kratownicę

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
1.

2.

3.

4.

5.

Opis ćwiczenia
P.w.- Klęk z oparciem na przedramionach.
Jedna noga wyprostowana.
Ruch- Wymach nogą wyprostowana w górę.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok.
Ruch- Uniesienie nóg z próbą dotknięcia
kolanami do jednej ręki.

2 serie po
7
powtórzeń

P.w.- Leżenie tyłem, tułów przylega do
podłoża, każda stopa trzyma woreczki (mogą
to być skarpetki, kawałki materiału)
Ruch- Jazda na rowerku.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie przodem. Dłonie pod brodą.
Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch- Napinanie pośladków.
P.w.- Leżenie przodem. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk
Ruch- Unoszenie na przemian w górę lewą i
prawa nogę.

6.

Ilość
powtórzeń

P.w.- Siad skulny, kolana rozchylone na
zewnątrz,, stopy obejmują piłkę i całym
podeszwami przylegają do wypukłej
powierzchni piłki.

8.

P.w.- Stanie tyłem do ściany na głowie
woreczek lub inny rzecz.
Ruch- Przejście do przysiadu uginając kolana,
a następnie wypychając woreczek w górę
wyprost do stania.
P.w.- Stanie. W dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty)

Ćwiczenie
wykonujemy na
obie nogi

Wykonujemy
ćwiczenie na obie
strony.

Jeżeli dziecko nie
potrafi chwycić
palcami nóg
woreczek czy inną
rzecz wtedy
robimy bez.

2 serie po
7
powtórzeń
2 serie po
7
powtórzeń

2 serie po
7
powtórzeń

Ruch-Obracanie piłki stopami.
7.

Uwagi

Jeżeli nie mamy
piłki, to
przekładamy
stopy w przód i z
powrotem
(„robimy drobne
kroczki”)

2 serie po
7
powtórzeń.

3
powtórzenia.

Ruch- Silne dmuchniecie w piórko tak aby
szybowało jak najdłużej w powietrzu.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Górecka-Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSIP. Warszawa 1988 r.

Adrianna K.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Kształty. Ćwiczenia motoryki małej.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż wykonać zadania.
zad. 1. Dorysuj kropki. Pokoloruj biedronki na czerwono, a kropki na czarno.
a) Policz, ile kropek dorysowałeś każdej biedronce. Obok zapisz cyfrę kropek. (Ile kropek ma każda biedronka?)
b) Pokaż swoją prawą i lewą rączkę. Wskaż biedronki, które wędrują w prawą stronę, a które w lewą. Których biedronek
jest więcej?
c) Wskaż małe biedronki?

zad. 2. Nazwij przedstawione kształty.
a) Pokaż, gdzie jest koło? Gdzie jest kwadrat? Gdzie jest trójkąt?

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
1.

2.

3.

4.

5.

Opis ćwiczenia
P.w.- Klęk z oparciem na przedramionach.
Jedna noga wyprostowana.
Ruch- Wymach nogą wyprostowana w górę.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok.
Ruch- Uniesienie nóg z próbą dotknięcia
kolanami do jednej ręki.

2 serie po
7
powtórzeń

P.w.- Leżenie tyłem, tułów przylega do
podłoża, każda stopa trzyma woreczki (mogą
to być skarpetki, kawałki materiału)
Ruch- Jazda na rowerku.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie przodem. Dłonie pod brodą.
Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch- Napinanie pośladków.
P.w.- Leżenie przodem. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk
Ruch- Unoszenie na przemian w górę lewą i
prawa nogę.

6.

Ilość
powtórzeń

P.w.- Siad skulny, kolana rozchylone na
zewnątrz,, stopy obejmują piłkę i całym
podeszwami przylegają do wypukłej
powierzchni piłki.

8.

P.w.- Stanie tyłem do ściany na głowie
woreczek lub inny rzecz.
Ruch- Przejście do przysiadu uginając kolana,
a następnie wypychając woreczek w górę
wyprost do stania.
P.w.- Stanie. W dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty)

Ćwiczenie
wykonujemy na
obie nogi

Wykonujemy
ćwiczenie na obie
strony.

Jeżeli dziecko nie
potrafi chwycić
palcami nóg
woreczek czy inną
rzecz wtedy
robimy bez.

2 serie po
7
powtórzeń
2 serie po
7
powtórzeń

2 serie po
7
powtórzeń

Ruch-Obracanie piłki stopami.
7.

Uwagi

Jeżeli nie mamy
piłki, to
przekładamy
stopy w przód i z
powrotem
(„robimy drobne
kroczki”)

2 serie po
7
powtórzeń.

3
powtórzenia.

Ruch- Silne dmuchniecie w piórko tak aby
szybowało jak najdłużej w powietrzu.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Górecka-Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSIP. Warszawa 1988 r.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sylaby otwarte z głoską P – rozpoznawanie, czytanie. Przyimki miejsca – pod – nazywanie
1.Mamo pomóż proszę Adzie. Rozetnijcie myszki, serki, sylaby. Pani nazywa sylabę, Ada rozpoznaje –
podpisuje myszkę. To samo robicie z serkami. Następnie łączycie myszkę z serkiem (taka sama sylaba). Pani
czyta jak nazywają się serki, Ada czyta jak nazywają się myszki.

PA
PA

PO
PO

PU
PU

PE
PE

PI
PI

PY
PY

2. Ada powiedz mamie, gdzie jest: piłka, pajac, kot, pies, pierścionek, jabłko? Powiedz to pełnym zdaniem np.
Jabłko jest pod stołem.

Wiktor M.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego czytania. Dziecko czyta wypowiadając nazwy rzeczy na obrazkach, a rodzic
czyta pozostałe wyrazy.
1. PRZECZYTAJ TEKST RAZEM Z RODZICEM.

Rodzicu, zadaj pytania swojemu dziecku. Daj czas na zastanowienie. W razie trudności podpowiedz (wskazując palcem
na obrazek).
2. ODPOWIEDZ NA PYTANIA:
-CZYM BAWI SIĘ MARYSIA?
-CO JEDZĄ DZIECI?
-CO NIESIE BOCIAN?
-NA CZYM SIEDZI DZIEWCZYNKA?
-DO CZEGO WSIADAJĄ DZIECI?

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zabawy z ziemią- dotykanie, przesypywanie ziemi, wąchanie, ugniatanie.
2. Zawijanie dziecka w koc.
3. Lokalizowanie źródła dźwięku- np. budźik pod poduszką.

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
Uwalnianie się od smutków to proces, przez który należy dziecko poprowadzić krok po kroku. Jeżeli nauczymy
je akceptować fakt, że w życiu zdarzają się czasem trudne chwile, w przyszłości nie będzie ich przeżywało w
przesadny sposób. To ćwiczenie zaczerpnięte z sofrologii (technika relaksacyjna, która wpływania na
świadomość, mana celu wprowadzić równowagę między ciałem a umysłem, pobudza prawą półkulę mózgu,
aby podnieść poziom kreatywności) przyda mu się w życiu. Przechodzenie do innych czynności, dziękowanie
za to, czego się doświadczyło, zrozumienie, że każde zdarzenie czegoś uczy – oto umiejętności, jakich można
nabyć dzięki temu ćwiczeniu. Na początku pomóżcie Państwo dziecku w jego wykonaniu, nie wahajcie się
wzbogacić tekstu swoimi sugestiami.
Ćwiczenie:
Znajdźcie w domku spokojne miejsce, możecie przyjąć pozycje siedzącą lub leżącą.
1. Oddychaj powoli. Rób wdech przez nos i wypuszczaj powietrze ustami lub nosem, jak chcesz. Zamknij oczy
i dalej oddychaj w swoim tempie. Wyobraź sobie, że masz czarodziejską różdżkę, która pozwala Ci zobaczyć
minione zdarzenia. Przywołaj jakąś sytuację, którą źle wspominasz. Dzięki różdżce jeszcze raz widzisz tę scenę
lub przynajmniej odczuwasz jej atmosferę.
2. Wyobraź sobie, że za pomocą różdżki potrafisz stworzyć wielką mydlana bańkę. Hop! Gotowe… Widzisz
bańkę? Umieść w niej teraz tę nieprzyjemna scenę, a następnie dmuchaj w bańkę. Zobacz, jak unosi się coraz
wyżej i wyżej, aż w końcu znika w górze, unosząc wszystkie swoje smutki! Zrobione. Ty sam stałeś się lekki
jak mydlana bańka. Oddychaj spokojnie. Powiedź swojemu smutkowi „Żegnaj”!
3. Na koniec odpocznij kilka chwil, spokojnie oddychając. Dziecko może rozetrzeć jedna dłoń o drugą i
rozprowadzić powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, ze smutki jeszcze szybciej
ulecą.
Wariant:
Można kontynuować ćwiczenie, zachęcając dziecko, by leżąc w swojej mydlanej bańce, przeniosło się nad
brzeg morza i wsłuchało w szum fal.

Tymon B.
Mgr Klaudia Matuszek
Rodzicu, pomóż dziecku w prawidłowym udzieleniu odpowiedzi na pytanie.
1.POPATRZ NA OBRAZKI I ODPOWIEDZ NA PYTANIE: CO ROBI MIŚ?

Rodzicu zadawaj pytanie dziecku. Dopilnuj, aby wskazywało palcem na obrazek i powtórzyło nazwę czasownika (stoi, je,
śpi itd).
2. POKAŻ NA OBRAZKU, GDZIE JEST : JE, PIJE, STI, IDZIE, ŚPI PŁACZE?

PIJE

ŚPI

IDZIE

STOI

JE

PŁACZE

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
1.

2.

3.

4.

5.

Opis ćwiczenia
P.w.- Klęk z oparciem na przedramionach.
Jedna noga wyprostowana.
Ruch- Wymach nogą wyprostowana w górę.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok.
Ruch- Uniesienie nóg z próbą dotknięcia
kolanami do jednej ręki.

2 serie po
7
powtórzeń

P.w.- Leżenie tyłem, tułów przylega do
podłoża, każda stopa trzyma woreczki (mogą
to być skarpetki, kawałki materiału)
Ruch- Jazda na rowerku.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie przodem. Dłonie pod brodą.
Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch- Napinanie pośladków.
P.w.- Leżenie przodem. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk
Ruch- Unoszenie na przemian w górę lewą i
prawa nogę.

6.

Ilość
powtórzeń

P.w.- Siad skulny, kolana rozchylone na
zewnątrz,, stopy obejmują piłkę i całym
podeszwami przylegają do wypukłej
powierzchni piłki.

8.

P.w.- Stanie tyłem do ściany na głowie
woreczek lub inny rzecz.
Ruch- Przejście do przysiadu uginając kolana,
a następnie wypychając woreczek w górę
wyprost do stania.
P.w.- Stanie. W dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty)

Ćwiczenie
wykonujemy na
obie nogi

Wykonujemy
ćwiczenie na obie
strony.

Jeżeli dziecko nie
potrafi chwycić
palcami nóg
woreczek czy inną
rzecz wtedy
robimy bez.

2 serie po
7
powtórzeń
2 serie po
7
powtórzeń

2 serie po
7
powtórzeń

Ruch-Obracanie piłki stopami.
7.

Uwagi

Jeżeli nie mamy
piłki, to
przekładamy
stopy w przód i z
powrotem
(„robimy drobne
kroczki”)

2 serie po
7
powtórzeń.

3
powtórzenia.

Ruch- Silne dmuchniecie w piórko tak aby
szybowało jak najdłużej w powietrzu.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Górecka-Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSIP. Warszawa 1988 r.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie rozumienia – kto?/co robi?. Nazywanie czynności. Budowanie zdań

Mamo pomóż proszę Tymonowi. Proszę pytać kolejno o czynności – załączone zdjęcia – Co robi? Proszę przygotować zdjęcia
członków rodziny, również zwierząt jeśli posiadacie i zestawiać je z załączonymi zdjęciami/ czynnościami – Pani, potem Tymon np.

Misiu je.
Proszę dotykać zdjęcia i obrazki palcem. Zadawać pytania – kto?, co robi?

Mikołaj M.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Czytamy tekst. Rozpoznajemy literki.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania, sprawdź, czy zadania zostały poprawnie
zrobione.
zad. 1. Odszukaj wszystkie litery T, t i otocz je niebieskimi pętlami

i

t

Tm e k
a

to

a T

t et

zad. 2 Przeczytaj wyrazy:

MAMA MATA TAMA TOLA
zad. 3. Przeczytaj tekst. Podkreśl zdanie, które pasuje do obrazka.

To tata. A to? A to mama.
Tata ma
.
A mama? Mama ma

t

a t

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
1.

2.

3.

4.

5.

Opis ćwiczenia
P.w.- Klęk z oparciem na przedramionach.
Jedna noga wyprostowana.
Ruch- Wymach nogą wyprostowana w górę.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok.
Ruch- Uniesienie nóg z próbą dotknięcia
kolanami do jednej ręki.

2 serie po
7
powtórzeń

P.w.- Leżenie tyłem, tułów przylega do
podłoża, każda stopa trzyma woreczki (mogą
to być skarpetki, kawałki materiału)
Ruch- Jazda na rowerku.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie przodem. Dłonie pod brodą.
Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch- Napinanie pośladków.
P.w.- Leżenie przodem. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk
Ruch- Unoszenie na przemian w górę lewą i
prawa nogę.

6.

Ilość
powtórzeń

P.w.- Siad skulny, kolana rozchylone na
zewnątrz,, stopy obejmują piłkę i całym
podeszwami przylegają do wypukłej
powierzchni piłki.

8.

P.w.- Stanie tyłem do ściany na głowie
woreczek lub inny rzecz.
Ruch- Przejście do przysiadu uginając kolana,
a następnie wypychając woreczek w górę
wyprost do stania.
P.w.- Stanie. W dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty)

Ćwiczenie
wykonujemy na
obie nogi

Wykonujemy
ćwiczenie na obie
strony.

Jeżeli dziecko nie
potrafi chwycić
palcami nóg
woreczek czy inną
rzecz wtedy
robimy bez.

2 serie po
7
powtórzeń
2 serie po
7
powtórzeń

2 serie po
7
powtórzeń

Ruch-Obracanie piłki stopami.
7.

Uwagi

Jeżeli nie mamy
piłki, to
przekładamy
stopy w przód i z
powrotem
(„robimy drobne
kroczki”)

2 serie po
7
powtórzeń.

3
powtórzenia.

Ruch- Silne dmuchniecie w piórko tak aby
szybowało jak najdłużej w powietrzu.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Górecka-Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSIP. Warszawa 1988 r.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /Z/ - w wyrazie
Mamo pomóż proszę Mikołajowi. Załączone obrazki to karty do gry. Proszę wydrukować je dwa razy i rozciąć – jedna karta zawiera dwa obrazki – ja mam…./kto ma?
Powstają dwa zestawy – jak w Piotrusiu. 1 gracz mówi ,co ma i pyta kto ma? – patrząc na swoją kartę. Drugi gracz odszukuje przedmiot, o który pytał pierwszy gracz –
nazywa go i pyta o kolejny – narysowany poniżej karty.

Ja mam

Ja mam

Ja mam

Ja mam

Kto ma?

ZAMEK
Kto Ma?

LIZAK
Kto ma?

Kto ma?

LIZAK

Ja mam

ZAMEK

Ja mam

Ja mam

Ja mam

Kto ma?
Kto ma?

Ja mam

Kto ma?

Ja mam

Kto ma?

Kto ma?

Ja mam

Kto ma?

ZŁOTO

Kto ma?

Ja mam

ZŁOTO
Kto ma?

Damian Ś.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Ćwiczenia orientacji przestrzennej.
Zad. 1 Rodzicu omów obrazki z dzieckiem (np. Na pierwszym obrazku prezent jest na stole, a tutaj jest pod stołem.
Dziewczynka jest za zjeżdżalnią, chłopiec przed. To pudełko jest zamknięte, a to otwarte.) Teraz Rodzicu poproś, aby
dziecko pokazało: gdzie prezent jest pod stołem? gdzie pudełko jest otwarte, itd. A następnie poproś, aby samo
nazwało położenie przedmiotów, dzieci na rysunkach.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Zestaw wybranych ćwiczeń: ćwiczenia nie wymagają specjalistycznego sprzętu
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
1.

2.

3.

4.

5.

Opis ćwiczenia
P.w.- Klęk z oparciem na przedramionach.
Jedna noga wyprostowana.
Ruch- Wymach nogą wyprostowana w górę.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok.
Ruch- Uniesienie nóg z próbą dotknięcia
kolanami do jednej ręki.

2 serie po
7
powtórzeń

P.w.- Leżenie tyłem, tułów przylega do
podłoża, każda stopa trzyma woreczki (mogą
to być skarpetki, kawałki materiału)
Ruch- Jazda na rowerku.

2 serie po
7
powtórzeń.

P.w.- Leżenie przodem. Dłonie pod brodą.
Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch- Napinanie pośladków.
P.w.- Leżenie przodem. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk
Ruch- Unoszenie na przemian w górę lewą i
prawa nogę.

6.

Ilość
powtórzeń

P.w.- Siad skulny, kolana rozchylone na
zewnątrz,, stopy obejmują piłkę i całym
podeszwami przylegają do wypukłej
powierzchni piłki.

8.

P.w.- Stanie tyłem do ściany na głowie
woreczek lub inny rzecz.
Ruch- Przejście do przysiadu uginając kolana,
a następnie wypychając woreczek w górę
wyprost do stania.
P.w.- Stanie. W dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty)

Ćwiczenie
wykonujemy na
obie nogi

Wykonujemy
ćwiczenie na obie
strony.

Jeżeli dziecko nie
potrafi chwycić
palcami nóg
woreczek czy inną
rzecz wtedy
robimy bez.

2 serie po
7
powtórzeń
2 serie po
7
powtórzeń

2 serie po
7
powtórzeń

Ruch-Obracanie piłki stopami.
7.

Uwagi

Jeżeli nie mamy
piłki, to
przekładamy
stopy w przód i z
powrotem
(„robimy drobne
kroczki”)

2 serie po
7
powtórzeń.

3
powtórzenia.

Ruch- Silne dmuchniecie w piórko tak aby
szybowało jak najdłużej w powietrzu.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Górecka-Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSIP. Warszawa 1988 r.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Czytanie sylab otwartych z głoskami P/M/F/W/K. Łączenie sylab – paradygmat z głoską /K/
Mamo pomóż proszę Damianowi. Damianie 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
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Damianie przeczytaj sylaby, znajdź taką samą w jednym rzędzie
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Oliwier L.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Owoce.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Wykonaj z nim zadania. Jeśli to konieczne, mamo Oliwiera,
nazwij owoce i warzywa. Powiedz, co jest owocem, a co warzywem, a potem poproś, żeby dziecko samo
wskazało owoce.
1. Nazwij owoce i warzywa. Pokoloruj lub wskaż owoce.

Jakiego koloru są banany, agrest i gruszka? Wybierz odpowiednią kredkę.

2. Popatrz, tu jest litera B, tu A, a tu C. Poszukaj takich samych liter na klockach. Jeśli możesz pokoloruj takie same litery
jednym kolorem. Jakich kolorów użyłeś?

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i mięśnie ściągające łopatki.
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 przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona.
Pod brzuchem w okolicach pępka,
zrolowany kocyk lub ręcznik. RuchWymach rękoma w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Ruch- Uniesienie rąk w
górę, z wytrzymaniem ok 2-3 sek.
wyciągniętych rąk w górze.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce w
pozycji „skrzydełek” uniesione nad
podłogę. Głowa uniesiona, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch- Uniesienie rąk w
górę i „klepanie” dłońmi w podłogę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- Siad ugięty. Ręce oparte
na podłodze z tylu. Ruch- Uniesienie
bioder do linii łączącej barki i kolana.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane, głowa wyciągnięta w
górę, wzrok skierowany przed siebie.
Ręce w pozycji „skrzydełek”. RuchSkłon głowy w tył i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy.

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji „skrzydełek”. Leżą na
podłodze.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
wydech ustami. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód
przed siebie. Głowa uniesiona,
wyciągnięta w przód, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch- klaśnięcie w
dłonie, następnie przeniesienie
wyprostowanych rak bokiem nad
podłogą do bioder i klaśnięcie w
dłonie nad biodrami. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w
pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na
podłodze, leży piłeczka lub wata,
piórko. Ruch- Wdech nosem, a
następnie silne dmuchnięcie w
piłeczkę, tak aby potoczyła się do
przodu. Powtórzenia: 3 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
Uwalnianie się od smutków to proces, przez który należy dziecko poprowadzić krok po kroku. Jeżeli nauczymy
je akceptować fakt, że w życiu zdarzają się czasem trudne chwile, w przyszłości nie będzie ich przeżywało w
przesadny sposób. To ćwiczenie zaczerpnięte z sofrologii (technika relaksacyjna, która wpływania na
świadomość, ma na celu wprowadzić równowagę między ciałem a umysłem, pobudza prawą półkulę mózgu,
aby podnieść poziom kreatywności) przyda mu się w życiu. Przechodzenie do innych czynności, dziękowanie
za to, czego się doświadczyło, zrozumienie, że każde zdarzenie czegoś uczy – oto umiejętności, jakich można
nabyć dzięki temu ćwiczeniu. Na początku pomóżcie Państwo dziecku w jego wykonaniu, nie wahajcie się
wzbogacić tekstu swoimi sugestiami.
Ćwiczenie:
Znajdźcie w domku spokojne miejsce, możecie przyjąć pozycje siedzącą lub leżącą.
1. Oddychaj powoli. Rób wdech przez nos i wypuszczaj powietrze ustami lub nosem, jak chcesz. Zamknij oczy
i dalej oddychaj w swoim tempie. Wyobraź sobie, że masz czarodziejską różdżkę, która pozwala Ci zobaczyć
minione zdarzenia. Przywołaj jakąś sytuację, którą źle wspominasz. Dzięki różdżce jeszcze raz widzisz tę scenę
lub przynajmniej odczuwasz jej atmosferę.
2. Wyobraź sobie, że za pomocą różdżki potrafisz stworzyć wielką mydlana bańkę. Hop! Gotowe… Widzisz
bańkę? Umieść w niej teraz tę nieprzyjemna scenę, a następnie dmuchaj w bańkę. Zobacz, jak unosi się coraz
wyżej i wyżej, aż w końcu znika w górze, unosząc wszystkie swoje smutki! Zrobione. Ty sam stałeś się lekki
jak mydlana bańka. Oddychaj spokojnie. Powiedź swojemu smutkowi „Żegnaj”!
3. Na koniec odpocznij kilka chwil, spokojnie oddychając. Dziecko może rozetrzeć jedna dłoń o drugą i
rozprowadzić powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, ze smutki jeszcze szybciej
ulecą.
Wariant:
Można kontynuować ćwiczenie, zachęcając dziecko, by leżąc w swojej mydlanej bańce, przeniosło się nad
brzeg morza i wsłuchało w szum fal.

