Nadia R.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Opowiadam co widzę- mamy obrazek, na którym znajdują się 3 sytuacje np. Motyl lata nisko. Konik
polny jest zielony. Biedronka idzie wolno.
Z kartki papieru wykonujemy ramkę, którą wycinamy, środek również wycinamy-

Wypowiadamy zdanie ,zadaniem dziecka jest nałożenie konturu na odpowiednią sytuację.
Jeżli dziecko nie podejmuje działania to mu pomagamy.
Jeżeli dziecko układa niepoprawnie, próbujemy wykonać to zadanie z krótszymi zdaniami np.
Motyl lata. Konik polny stoi. Biedronka idzie.
Jeżeli dziecko wykonuje zadanie przechodzimy do kolejnego etapu.
Zaczynamy ćwiczenie od pytań: Kto idzie?, Kto stoi? Kto lata?
Zadaniem dziecka jest nałożenie konturu na odpowiednią sytuację.
Jeżeli dziecko układa niepoprawnie wskazujemy mu odpowiednią sytuację I powtarzamy procedurę, az do
uzyskania poprawnego wykonania.
Jeżeli dziecko poprawnie nakłada kontur, ale nie udziela odpowiedzi, odpowiadamy zamiast dziecka.
Pdobną procedurę stosujemy do pytań:
-Co robi motyl?
-Co robi konik polny?
-Co robi biedronka?
Na kolejnych spotkaniach będziemy te etapy rozbudowywać .
2. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Zgadnij : Kto to jest?

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: Które myśli dają siłę? Ćwiczenia antystresowe.
1. Poniżej zaprezentowano karty pracy, które ukazują, co można robić, jak myśleć, gdy przychodzą do nas
trudne wydarzenia. Proszę razem z dzieckiem przyjrzeć się im spokojnie i po kolei. Teraz postarajcie się
uzupełnić brakujące pola.

2. Jak się dzisiaj czujesz?
Dlaczego się tak czujesz? Opowiedz.

3. Zapraszam teraz do ćwiczenia oddechowego:
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. Teraz potrzyj jedną dłoń o drugą i rozprowadzić
powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, że smutki jeszcze szybciej ulecą. Możesz
sobie też w tej chwili wyobrażać, ze leżysz nad brzegiem morza i słuchasz szumu fal.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynek poproś dziecko żeby samo oddzieliło rodzynki
od słonecznika.
2. Włóż do worka, poszewki kilka zabawek- poproś dziecko, żeby wyciągnęło np. piłkę, bez kontroli
wzrokowej

Ewa K.
Mgr Beata Markulak
Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenia. Obowiązkowe są dwie karty.
Karta pracy nr 1
Dokończ kolorować szeregi

Karta pracy nr 2
Wytnij kółko takie samo jak na misiu i przyklej pod spodem

Karta pracy nr 3
To już znasz. Pod danym zwierzęciem trzeba pokolorować kółka na ten sam kolor, czyli pod słoniami wszystkie kółka
będą żółte

Karta pracy nr 4
Wytnij kurczaczki i przyklej obok właściwej kury, czyli z tą samą sylabą. Spróbuj odczytać, najpierw rodzic, potem
dziecko, a w końcu dziecko same

Mgr Iwona Zając
PODZIAŁ WYRAZÓW NA SYLABY

DROGI RODZICU ! PRZYGOYUJ DLA DZIECKA CZTERY KÓŁECZKA ,MONETY LUB
ŻETONY. PROSZĘ, NAPISZ NA KARTECZKACH WIELKIMI LITERAMI NASTĘPUJĄCE
WYRAZY :

AU - TO, CHO - MIK, MYSZ, LA - LA,
HU - LAJ - NO - GA, DO - MEK, CHMU - RA
PA - PU - GA, NA - SZYJ - NIK, WIOS - NA
PA - RA - SOL, DESZCZ, SŁOŃ - CE, DZIK
KRED - KI, KSIĄŻ - KI, MO - TY - LEK, SOK,
WROT - KI, KOT - LET, LAM - PART, PIES
HE - LI - KOP - TER, HI - PO - PO - TAM, NOS .
POD KAŻDĄ SYLABĄ NARYSUJ KROPKĘ.

PRZYKŁAD:

AU -TO

PA - PU - GA

MYSZ

HU - LAJ - NO - GA

JEŚLI TO MOŻLIWE ZGROMADŹCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY ILUSTRUJĄCE PODANE
NAZWY.POKAZUJ, PROSZĘ DZIECKU WYRAZY, WYMAWIAJ JE Z PODZIAŁEM NA
SYLABY .UŻYJCIE DO TEGO BĘBENKA I WYSTUJUJCIE LUB PO PROSTU
WYKLASKUJCIE DŁOŃMI WSZYSTKIE SYLABY SKŁADAJĄCE SIĘ NA PODANY WYRAZ.
NASTĘPNIE USUŃ Z POLA WIDZENIA OBRAZKI I KARTECZKI Z WYRAZAMI
.WYPOWIADAJ TYLKO SŁOWA. ZADANIEM DZIECKA JEST WYSTUKAĆ ILOŚĆ SYLAB I
POŁOŻYĆ TYLE SAMO KÓŁEK - ŻETONÓW, A NA KONIEC DOBRAĆ ODPOWIEDNI
OBRAZEK.
WESOŁEJ ZABAWY !

Iwo Z.
Mgr Iwona Zając
PODZIAŁ WYRAZÓW NA SYLABY

DROGI RODZICU ! PRZYGOYUJ DLA DZIECKA CZTERY KÓŁECZKA ,MONETY LUB
ŻETONY. PROSZĘ, NAPISZ NA KARTECZKACH WIELKIMI LITERAMI NASTĘPUJĄCE
WYRAZY :

AU - TO, CHO - MIK, MYSZ, LA - LA,
HU - LAJ - NO - GA, DO - MEK, CHMU - RA
PA - PU - GA, NA - SZYJ - NIK, WIOS - NA
PA - RA - SOL, DESZCZ, SŁOŃ - CE, DZIK
KRED - KI, KSIĄŻ - KI, MO - TY - LEK, SOK,
WROT - KI, KOT - LET, LAM - PART, PIES
HE - LI - KOP - TER, HI - PO - PO - TAM, NOS .
POD KAŻDĄ SYLABĄ NARYSUJ KROPKĘ.

PRZYKŁAD:

AU -TO

PA - PU - GA

MYSZ

HU - LAJ - NO - GA

JEŚLI TO MOŻLIWE ZGROMADŹCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY ILUSTRUJĄCE PODANE
NAZWY.POKAZUJ, PROSZĘ DZIECKU WYRAZY, WYMAWIAJ JE Z PODZIAŁEM NA
SYLABY .UŻYJCIE DO TEGO BĘBENKA I WYSTUJUJCIE LUB PO PROSTU
WYKLASKUJCIE DŁOŃMI WSZYSTKIE SYLABY SKŁADAJĄCE SIĘ NA PODANY WYRAZ.
NASTĘPNIE USUŃ Z POLA WIDZENIA OBRAZKI I KARTECZKI Z WYRAZAMI
.WYPOWIADAJ TYLKO SŁOWA. ZADANIEM DZIECKA JEST WYSTUKAĆ ILOŚĆ SYLAB I
POŁOŻYĆ TYLE SAMO KÓŁEK - ŻETONÓW, A NA KONIEC DOBRAĆ ODPOWIEDNI
OBRAZEK.
WESOŁEJ ZABAWY !

Mgr Katarzyna Onuchowska
1.Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji.
-najpierw dziecko pokazuje palcem i nazwa wszystkie owady: To jest ….
- zadajesz pytanie : Pokaż motyla
- nazwy owadów dzielicie na sylaby klaszcząc w ręce.
-następnie kolorem czerwonym dziecko zaznacza wszystkie samogłoski A,E,I,O,U,Y
-wyrazy przepisuje na kartkę pośladzie lub samodzielnie

MOTYL
MO-TY

KONIK POLNY
KO-NIK POL-NY

WAŻKA
WAŻ-KA

BIEDRONKA
BIE-DRON-KA

MUCHA
MU-CHA

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji.
Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku nastepujące pytania.

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M?
-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoske M?
-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B?
-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B?
-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W?
-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W?
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zbieranie palcami u stóp ziarenek fasoli i wrzucanie ich do miski.
2. Chód na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez rodziców).

Adam Z.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie.
Zadaniem Adasia jest naśladowanie czynności dorosłego
- zabawy w kosi-kosi, ku-ku, taki duży, latanie samolotem (szeroko rozłożone ręce)
- pokazywanie, jak lala/misiu : pije (z wykorzystaniem kubeczka), je (z wykorzystaniem łyżeczki), śpi ( z
wykorzystaniem pudełka, małego kocyka, kołysanie zabawki), myje się (z wykorzystaniem miski/w wannie), jak
czesze włosy (z wykorzystaniem grzebienia/szczotki), jak jedzie auto/leci samolot (z wykorzystaniem zabawek)
– z użyciem samogłosek, wykrzyknień, wyrażeń dźwiękonaśladowczych podczas prezentowanych czynności.

Poszukiwanie przedmiotu, który zniknął z pola widzenia
Mamo, zadaniem Adasia jest znalezienie zabawki a Panią proszę o:
- pokazanie Adasiowi zabawki, a następnie schowanie pod kocykiem, chustką
- chowanie przysmaku pod kubkiem
- naśladowanie jazdy autem/ lotu samolotem – chowanie zabawki pod poduszką
- wyciąganie z pudełka klocków, chrupek – chowanie w dłoni
- chowanie małej zabawki pod pokrywką z uchwytem
- wrzucanie zabawki do miski z pianą
- przykrywanie/chowanie obrazków/zdjęć najbliższych członków rodziny
- pokazywanie a następnie odwracanie obrazków (po wcześniejszym zademonstrowaniu czynności odwracania
obrazka),
Podczas każdej zabawy proszę używać:
- gestu/komunikatu – nie ma, brawo,
- nazwy chowanego przedmiotu/obrazka/ postaci
- pytania gdzie…….?
- samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych

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 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.

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

Opis ćwiczenia
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.

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 prostym. Osoba
ćwicząca, chwytając je za ręce w
okolicy łokcia, sprowadza dziecko do
siadu na pięty i ponownego wstania.
Ćwiczenie należy wykonać płynnie i
rytmiczne. Należy zwrócić uwagę
żeby stopy lub podudzia nie były
ułożone na zewnątrz. Czas ćwiczenia
2-4 minuty.
Dziecko w klęku prostym, osoba
ćwicząca, chwyta je za barki, łagodnie
popycha w przód i na boki, nie
powodując podparcia się dziecka na
rękach. Powyższe ćwiczenie można
wykonać trzymając dziecko za biodra
kołysząc powoli w przód, w tył i na
boki. Czas ćwiczenia 2-4 minuty.

Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU PROSZĘ UTRWALAJ / ROZWIJAJ UMIEJĘTNOŚCI DEFICYTOWE (W
OPARCIU O PRZESŁANE WCZESNIEJ MATERIAŁY WIDEO I IWCZEŚNIEJSZE NSTRUKCJE
PISEMNE.):
1. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM ( OGLADANIE KSIĄŻECZEK,
WSKAZYWANIE CZĘŚCI ZABAWEK: AUTO- KOŁO, MIŚ- NOS,OKO,UCHO itd)
2. REAGOWANIE NA POLECENIE ,,POKAŻ”
3.UWSPÓLNIANIE POLA UWAGI ( RODZIC PUSZCZA BAŃKI/ OBSERWOWANIE SPADAJĄCYCH
BANIEK)
4. ZABAWY MANIPULACYJNE.- BUDOWANIE WIEŻY 3- ELEMENTOWEJ Z KLOCKÓW/PUZZLE
WTYKOWE/PIRAMIDKA/PRZEKŁADANIE PRZEDMIOTÓW Z POJEMNIKÓW).
5. PODEJMOWANIE DIALOGU Z WYKORZYSTANIEM ZABAWKI- DZIECKO BIERZE ZABAWKĘ
NA POLECENIE ,,WEJ”, ODDAJE ZABAWKĘ RODZICOWI NA POLECENIE , ,,DAJ”.

DODATKOWO PROPONUJĘ :


NAUKA CZESCI CIAŁA Z WYKORZYSTANIEM PIOSENKI:
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8



NAUKA SKŁADANIA PUZZLI 2- ELEMENTOWYCH

PROPONUJĘ WYKONANIE PROSTYCH PUZZLI 2- ELEMENTOWYCH W DOMU.
WYSTARCZY KARTONIK, MAZAKI LUB KOLOROWY PAPIER DO WYCIĘCIA
WYBRANYCH OWOCÓW. PO PRZYGOTOWANIU KARTONIKA Z OWOCEM
NALEŻY GO ROZCIĄĆ NA PÓŁ ( JEDNAK PROPONUJĘ NA TYM ETAPIE TYLKO
ROZCIĘCIE PIONOWE, A NIE POZIOME). TAK PRZYGOTOWANYM ZESTAWEM
MOŻNA ĆWICZYĆ UMIEJĘTNOŚĆ SKŁADANIA OBRAZKA Z 2 CZĘŚCI).
POWODZENIA 

https://edu.dalejrazem.pl/nauka-skladania-obrazkow-dwu-i-trzyczesciowych




 PRZYKŁADOWE PUZZLE




Michalina S.
Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mm. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ilość

Uwagi

powtórzeń
1.

2.

3.

4.

P.w.- klęk podparty (rys. a).
Ruch: Podciągamy lewe kolano w
kierunku głowy, głową zaś
wykonujemy skłon między
ramiona (rys. b). Powracamy do
P.w. Wykonujemy identyczny
ruch PN.
P.w.- jw.(rys. a).
Ruch: Podnosimy w górę prawą
nogę, prostując ją, jednocześnie
unosząc w górę i w przód, na
wysokość głowy, lewą rękę (rys.
b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Teraz wykonujemy
ten sam ruch lewą nogą i prawą
ręką.
P.w.- leżenie przodem( na
brzuchu ), RR rozłożone pod
kątem prostym w stosunku do osi
ciała (rys. a).
Ruch: Unosimy obie
wyprostowane ręce maksymalnie
w górę (rys. b).
P.w.- leżenie przodem ( na
brzuchu) czoło oparte o podłoże,
złączone dłonie spoczywają na
pośladkach (rys. a).
Ruch: Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).

2 serie po 8

P.w. – pozycja
wyjściowa

powtórzeń.
PN - prawa noga
LN – lewa noga

2 serie po 8
powtórzeń.

RR –ramiona
2 serie po 8
powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

2 serie po 8

NN – nogi

powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

5.
P.w.- PW: Leżenie tyłem NN
ugięte w stawach kolanowych
(rys. a).

6.

Ruch: Podciągamy PN, zgiętą w
kolanie, w kierunku klatki
piersiowej (rys. b). Powracamy
do P.w.. To samo LN.
P.w. – jw. (rys. a).
Ruch: Podciągamy oba kolana do
łokci z jednoczesnym skłonem
głowy (rys. b). Staramy się
dotknąć kolanami głowy.

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup klucz do zdrowia

2 serie po 8
powtórzeń.

2 serie po 8
powtórzeń

PN - prawa noga
LN – lewa noga

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Korekta mowy bezdźwięcznej - głoska /w/ – ćwiczenia wstępne, wywoływanie
Mamo pomóż proszę Michalinie
Ćwiczenia oddechowe


Kierujcie oddech w stronę brody, dmuchajcie na brodę



Dmuchajcie do butelki, która będzie wydawała odgłos



Przytrzymując zębami dolną wargę, energicznie, używając dużej ilości powietrza, wypchajcie wargę
spomiędzy zębów



Dmuchajcie na zawieszone na nitce piórko – czyje porusza się dłużej?

Ćwiczenia warg


Chwytajcie dolną wargę górnymi zębami i przytrzymujcie przez kilka sekund. Przeglądajcie się Waszym
nowym minom w lustrze – jakie zwierzątko przypominasz? Królika, myszkę czy chomika?



Posyłajcie całuski, róbcie dzióbek i przesuwajcie go z jednego kącika ust do drugiego

Ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne


Wymawiaj długo głoskę U; w tym samym czasie popychaj palcem wskazującym dolną wargę w
kierunku zębów! Czy słyszysz, co mówisz? uuuuwwwuuuuuwwwuuu… brawo! Zrób tak jeszcze raz!



Przytrzymaj dolną wargę między zębami. Wymawiaj głoskę W! WWWW… WWWW… przeciągaj ją tak
długo, jak potrafisz!



Naśladuj z mamą odgłosy pojazdów/maszyn – wszystkie włączają silnik : motor, traktor, lub urządzeń:
pralka, mikser (proszę przystawić wierzch dłoni Michasi do swojego podbródka – zademonstrować
różnicę – wypowiadać długo FFFFFFFF a następnie – włączamy silnik – WWWWWWW – na zmianę)



Powtórz za mamą: WWWA, WWWO WWWU, WWWE, WWWI, WWWY!

Adrianna K.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Nasze zmysły
Rodzicu, wymień dziecku, jakie posiadamy zmysły. Poproś, aby dziecko narysowało w odpowiednich miejsca to, co może powąchać,
usłyszeć, zobaczyć, posmakować i dotknąć. Postaraj się, żeby to były inne rzeczy niż te przedstawione na ilustracjach.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mm. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ilość

Uwagi

powtórzeń
1.

2.

3.

4.

P.w.- klęk podparty (rys. a).
Ruch: Podciągamy lewe kolano w
kierunku głowy, głową zaś
wykonujemy skłon między
ramiona (rys. b). Powracamy do
P.w. Wykonujemy identyczny
ruch PN.
P.w.- jw.(rys. a).
Ruch: Podnosimy w górę prawą
nogę, prostując ją, jednocześnie
unosząc w górę i w przód, na
wysokość głowy, lewą rękę (rys.
b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Teraz wykonujemy
ten sam ruch lewą nogą i prawą
ręką.
P.w.- leżenie przodem( na
brzuchu ), RR rozłożone pod
kątem prostym w stosunku do osi
ciała (rys. a).
Ruch: Unosimy obie
wyprostowane ręce maksymalnie
w górę (rys. b).
P.w.- leżenie przodem ( na
brzuchu) czoło oparte o podłoże,
złączone dłonie spoczywają na
pośladkach (rys. a).
Ruch: Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).

2 serie po 8

P.w. – pozycja
wyjściowa

powtórzeń.
PN - prawa noga
LN – lewa noga

2 serie po 8
powtórzeń.

RR –ramiona
2 serie po 8
powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

2 serie po 8

NN – nogi

powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

5.
P.w.- PW: Leżenie tyłem NN
ugięte w stawach kolanowych
(rys. a).

6.

Ruch: Podciągamy PN, zgiętą w
kolanie, w kierunku klatki
piersiowej (rys. b). Powracamy
do P.w.. To samo LN.
P.w. – jw. (rys. a).
Ruch: Podciągamy oba kolana do
łokci z jednoczesnym skłonem
głowy (rys. b). Staramy się
dotknąć kolanami głowy.

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup klucz do zdrowia

2 serie po 8
powtórzeń.

2 serie po 8
powtórzeń

PN - prawa noga
LN – lewa noga

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /ż/ - nagłos
Proszę przyłożyć grzbiet dłoni Ady do swojej szyi/podbródka – wypowiadać na przemian długo głoskę szszszszszszszszszszsz (woda z kranu), a następnie głoskę
żżżżżżżżżżżżżżżżżżżż – (pralka pierze/wiruje – włączony silnik) – Ada odczuje na przemian wibracje dźwięcznej głoski /ż/ i ich brak w przypadku bezdźwięcznej głoski /sz/.
Zamieńcie role – teraz Ada wypowiada na przemian głoskę /sz/ i /ż/ - pomaga sobie ręką, trzymając ją na swojej szyi/podbródku. Może Pani pokazywać na przemian obrazki
– wodę/pralkę i w zależności od prezentowanego obrazka Ada wypowiada głoskę /sz/ lub głoskę /ż/

Ćwiczycie głoskę /ż/ - w izolacji – żżżżżżżżżżżżżżżżżż

żżżżżżżżżżżżżżżżżz

Sylaby – ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, użu, eże, yży – Ada powtarza po Pani
Wyrazy – proszę zapytać – gdzie jest?.......żaba, rzeka, żuk, żmija itd
Ada powtarza po Pani. Pani wskazuje zdjęcie – Ada nazywa

żżżżżżżżżżżżżżżżżżżz

Wiktor M.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu. Poproś dziecko, aby wskazało na obrazku cień każdego motyla.
1. DOPASUJ CIENIE DO MOTYLI.

Rodzicu, poproś dziecko o przeliczenie elementów w każdym zbiorze.
2. POLICZ ELEMENTY W KAŻDYM ZBIORZE.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również opuszki palców
do odciskania śladów.
2. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynek poproś dziecko żeby samo oddzieliło rodzynki
od słonecznika.

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: Ćwiczenie koncentracji.
Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych,
podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki
czytania i pisania.

Tymon B.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu. Poproś dziecko, aby wskazało na obrazku cień żaby, osy i bociana.
1. DOPASUJ CIENIE.

Rodzicu, poproś dziecko o przeliczenie elementów w każdym zbiorze.
2. POLICZ ELEMENTY W KAŻDYM ZBIORZE.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mm. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ilość

Uwagi

powtórzeń
1.

2.

3.

4.

P.w.- klęk podparty (rys. a).
Ruch: Podciągamy lewe kolano w
kierunku głowy, głową zaś
wykonujemy skłon między
ramiona (rys. b). Powracamy do
P.w. Wykonujemy identyczny
ruch PN.
P.w.- jw.(rys. a).
Ruch: Podnosimy w górę prawą
nogę, prostując ją, jednocześnie
unosząc w górę i w przód, na
wysokość głowy, lewą rękę (rys.
b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Teraz wykonujemy
ten sam ruch lewą nogą i prawą
ręką.
P.w.- leżenie przodem( na
brzuchu ), RR rozłożone pod
kątem prostym w stosunku do osi
ciała (rys. a).
Ruch: Unosimy obie
wyprostowane ręce maksymalnie
w górę (rys. b).
P.w.- leżenie przodem ( na
brzuchu) czoło oparte o podłoże,
złączone dłonie spoczywają na
pośladkach (rys. a).
Ruch: Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).

2 serie po 8

P.w. – pozycja
wyjściowa

powtórzeń.
PN - prawa noga
LN – lewa noga

2 serie po 8
powtórzeń.

RR –ramiona
2 serie po 8
powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

2 serie po 8

NN – nogi

powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

5.
P.w.- PW: Leżenie tyłem NN
ugięte w stawach kolanowych
(rys. a).

6.

Ruch: Podciągamy PN, zgiętą w
kolanie, w kierunku klatki
piersiowej (rys. b). Powracamy
do P.w.. To samo LN.
P.w. – jw. (rys. a).
Ruch: Podciągamy oba kolana do
łokci z jednoczesnym skłonem
głowy (rys. b). Staramy się
dotknąć kolanami głowy.

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup klucz do zdrowia

2 serie po 8
powtórzeń.

2 serie po 8
powtórzeń

PN - prawa noga
LN – lewa noga

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sekwencje trzyelementowe – kontynuowanie. Szereg rosnący – naśladowanie

Mamo pomóż proszę Tymonowi. Zadaniem dziecka jest kontynuowanie wzoru z wykorzystaniem załączonych obrazków

Proszę rozciąć drugi rząd obrazków załączonych poniżej. Zadaniem Tymona jest ułożenie na zasadzie „taki sam” – od lewej do prawej strony. Pani układa/naśladuje pierwszy
obrazek, pozostałe trzy układa/przykleja Tymon

Mikołaj M.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Zdrowo jem. Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Nazwij produkty. Skreśl te, które są niezdrowe. W górnej ramce narysuj tyle kółek, ile słyszysz sylab (np. kawa), w dolnej ramce narysuj tyle kresek, ile słyszysz głosek (np. k-a-w-a) - tylko przy produktach zdrowych. .
Narysuj szlaczek.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mm. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ilość

Uwagi

powtórzeń
1.

2.

3.

4.

P.w.- klęk podparty (rys. a).
Ruch: Podciągamy lewe kolano w
kierunku głowy, głową zaś
wykonujemy skłon między
ramiona (rys. b). Powracamy do
P.w. Wykonujemy identyczny
ruch PN.
P.w.- jw.(rys. a).
Ruch: Podnosimy w górę prawą
nogę, prostując ją, jednocześnie
unosząc w górę i w przód, na
wysokość głowy, lewą rękę (rys.
b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Teraz wykonujemy
ten sam ruch lewą nogą i prawą
ręką.
P.w.- leżenie przodem( na
brzuchu ), RR rozłożone pod
kątem prostym w stosunku do osi
ciała (rys. a).
Ruch: Unosimy obie
wyprostowane ręce maksymalnie
w górę (rys. b).
P.w.- leżenie przodem ( na
brzuchu) czoło oparte o podłoże,
złączone dłonie spoczywają na
pośladkach (rys. a).
Ruch: Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).

2 serie po 8

P.w. – pozycja
wyjściowa

powtórzeń.
PN - prawa noga
LN – lewa noga

2 serie po 8
powtórzeń.

RR –ramiona
2 serie po 8
powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

2 serie po 8

NN – nogi

powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

5.
P.w.- PW: Leżenie tyłem NN
ugięte w stawach kolanowych
(rys. a).

6.

Ruch: Podciągamy PN, zgiętą w
kolanie, w kierunku klatki
piersiowej (rys. b). Powracamy
do P.w.. To samo LN.
P.w. – jw. (rys. a).
Ruch: Podciągamy oba kolana do
łokci z jednoczesnym skłonem
głowy (rys. b). Staramy się
dotknąć kolanami głowy.

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup klucz do zdrowia

2 serie po 8
powtórzeń.

2 serie po 8
powtórzeń

PN - prawa noga
LN – lewa noga

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /z/ - wyrazy, wyrażenia

Mamo pomóż proszę Mikołajowi.
Mikołaju powtarzaj za mamą:
zamek, zakład, zając, załoga, zęby, zegar, zupa, Zenek, Zuzanna, zero, zapałka, zebra, zoo, zakręt, zabawka,
złoto, złom, znak, zamówienie,
koza, kazanie, pazury, puzon, pyzy, lizak, wazon, wózek, karuzela, mazak, bazar, bizon, kuzyn, ogryzek, bluza,
gwiazda, Rozalia
- złota gwiazda
- znak zapytania
- rozwiązane zadanie
- zepsuty zegar
- muzyka Zenka
- Zuzanna na karuzeli
- zamówione zabawki
- mazak kuzyna
- zebra w zoo
- zamknięty zamek
- zapalona zapałka
- rozerwana bluza
- obrazy Zbigniewa
-zapomniany lizak
- zdrowe zęby
- rozbity wazon
- wózek Rozalii
- zagroda kozy
- pazury zająca
- waza zupy

Oliwier L.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Kolory.
Rodzicu, nazwij wszystkie obrazki. Poproś, aby Oliwier potem nazwał i wskazał, gdzie jest banan, biedronka, truskawka,
pomidor, słońce, kaczuszka, cytryna. Połóż na stole dwie kredki: czerwoną i żółtą. Pokaż kolor żółty i poproś, aby
pokazał, co jest żółte, a następnie to pomalował.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
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.

Opis ćwiczenia

Czas

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce
i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj
4- 5 minut
cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i
wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać 4- 5 minut
przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym
4-5
wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga
powtórzeń
wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie
pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak
trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
15- 20
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do
minut
pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców
dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do
pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na
pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji
wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka,
ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

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: Ćwiczenie koncentracji.

Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych,
podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki
czytania i pisania.

Damian Ś.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Memory – rymy.
Rodzicu, podklej kartkę tekturą. Nazwijcie obrazki. Poproś dziecko, aby wycięło obrazki. Zagrajcie w memory.
Poszukajcie pary wyrazów, które się rymują (kaczka-taczka, szelki-muszelki, statek-bratek, tor-por, myszka-szyszka,
gruszka-poduszka, szafa-żyrafa, znaczki-paczki). Możecie wyrazy podzielić na sylaby.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mm. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ilość

Uwagi

powtórzeń
1.

2.

3.

4.

P.w.- klęk podparty (rys. a).
Ruch: Podciągamy lewe kolano w
kierunku głowy, głową zaś
wykonujemy skłon między
ramiona (rys. b). Powracamy do
P.w. Wykonujemy identyczny
ruch PN.
P.w.- jw.(rys. a).
Ruch: Podnosimy w górę prawą
nogę, prostując ją, jednocześnie
unosząc w górę i w przód, na
wysokość głowy, lewą rękę (rys.
b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Teraz wykonujemy
ten sam ruch lewą nogą i prawą
ręką.
P.w.- leżenie przodem( na
brzuchu ), RR rozłożone pod
kątem prostym w stosunku do osi
ciała (rys. a).
Ruch: Unosimy obie
wyprostowane ręce maksymalnie
w górę (rys. b).
P.w.- leżenie przodem ( na
brzuchu) czoło oparte o podłoże,
złączone dłonie spoczywają na
pośladkach (rys. a).
Ruch: Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).

2 serie po 8

P.w. – pozycja
wyjściowa

powtórzeń.
PN - prawa noga
LN – lewa noga

2 serie po 8
powtórzeń.

RR –ramiona
2 serie po 8
powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

2 serie po 8

NN – nogi

powtórzeń.

Pod brzuch
wkładamy zwinięty
kocyk

5.
P.w.- PW: Leżenie tyłem NN
ugięte w stawach kolanowych
(rys. a).

6.

Ruch: Podciągamy PN, zgiętą w
kolanie, w kierunku klatki
piersiowej (rys. b). Powracamy
do P.w.. To samo LN.
P.w. – jw. (rys. a).
Ruch: Podciągamy oba kolana do
łokci z jednoczesnym skłonem
głowy (rys. b). Staramy się
dotknąć kolanami głowy.
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2 serie po 8
powtórzeń.

2 serie po 8
powtórzeń

PN - prawa noga
LN – lewa noga

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia w używaniu czasowników zwrotnych
Mamo pomóż proszę Damianowi
Damianku powiedz mamie, co robią dzieci?
Opowiedz też, co Ty robisz (kolejno) każdego dnia

kąpie się, wyciera się, rozbiera się, ubiera się, myje się, czesze się

