Ernest Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Ernest popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę (Rodzicu wydrukuj
historyjkę, rozetnij obrazki, wesprzyj dziecko podczas opowiadania).

2. Ernest połącz kropki tak samo jak widzisz na obrazku (Rodzic rysuje wzór kropkowy w
większej wersji, dziecko łączy kropki. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy chwyt kredki. Na
początku rodzic może pokierować manualnie rękę dziecka, aby poczuło prawidłowy ruch do
wykonania. Następnie dziecko powtarza ruch samodzielnie- łączy kropki).

3. Ernest popatrz na obrazki i powidz co to jest? Podziel obrazki na te, które można zjeść
oraz na te, które można usłyszeć. Przyklej obrazki w odpowiednim miejscu tabeli
( Rodzicu wy drukuj kartę pracy).

Michalina S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Michalina popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Przeczytaj podpisy i dopasuj do
obrazków. Opowiedz historyjkę (Rodzicu wydrukuj historyjkę, poproś dziecko o wycięcie
obrazków i podpisów. Wesprzyj dziecko podczas czytania rzeczowników, czasowniki
przeczytaj sam. Proszę zwrócić uwagę, aby dziecko nie literowało wyrazów podczas czytania,
tylko czytało sylabowo).

KURA WYSIADUJE JAJKA.
KURCZAKI WYKLUŁY SIĘ.
KURA ZNIOSŁA JAJKA.
KURCZAKI WYKLUWAJĄ SIĘ.

2. Michalina wymień dni tygodnia
A teraz dokończ zdania:

DZISIAJ JEST…
WCZORAJ BYŁ/BYŁA…
JUTRO BĘDZIE…

3. Michalina popatrz na szablon . Narysuj w nim pisanki. -Każdą pisankę we właściwym
miejscu na planszy. Ozdób pisanki i pokoloruj według wzoru (Rodzicu wydrukuj szablon
i pokaż dziecku jak narysować kształt pisanki).

Hanna K.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. „Rób tak jak ja”- połóż rękę na kolanie , podnieś rękę, podnieś nogę- ćwiczenia naśladowcze.
2. Zabawy w piasku, w ziemi.
3. Dotykanie, wąchanie ziaren rzeżuchy.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Hania ,, pokaż …” (Rodzic mówi: ,,pokaż jabłko”, ,,pokaż aparat” itd. , a dziecko
pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Następnie rodzic
powtarza polecenie. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na
właściwy obrazek i jeszcze raz nazywa. Jeśli dysponują Państwo możliwością
wydrukowania można również wydrukować kartę pracy w dwóch egzemplarzach. Jeden
wyciąć. Następnie nazywać wycięte obrazki w kolejności losowej. Zadaniem dziecka jest
odszukanie właściwego obrazka i naklejenie na wzór).

2. Hania ,, pokaż …” (Rodzic mówi: ,,pokaż które zwierzę robi ,, MU”, ,,pokaż które
zwierzę robi ,, Pi Pi”, itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modelujepokazuje i nazywa. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy
obrazek i jeszcze raz czyta wyrażenie dźwiękonaśladowcze. Mówi ,, Krowa robi MU” ).

Liliana Ś.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Lila ,, pokaż …” (Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”.
Następnie rodzic mówi ,,pokaż które zwierzę robi ,, MU”, ,,pokaż które zwierzę robi ,, Pi Pi”,
itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Jeśli
dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz czyta
wyrażenie dźwiękonaśladowcze. Mówi ,, Krowa robi MU” itd. Proszę zachęcać dziecko do
nazywania wyrażeń dzwiękonaśladowczych i zwierząt).

2. Lila ułóż obrazki (Rodzicu jeśli możesz wydrukuj tą kartę pracy, rozetnij obrazki. Zadaniem
dziecka jest dopasowanie elementów obrazka. Rodzic demonstruje ułożenie jednego obrazka.
Nazywa obrazek. Ułożone obrazki można nakleić na kartkę. Rodzicu jeśli nie dysponujesz
drukarką możesz na kartonikach narysować proste obrazki i rozciąć wzdłuż osi symetrii – na
pół.).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Części ciała.
Rodzicu, poproś, aby dziecko wskazało części ciała misia. Jeśli to konieczne, pomóż.

Maja Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Maju popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? ( Rodzicu zapisz odpowiedzi Mai
na kartce drukowanymi literami np. KOT JEST NA KRZEŚLE. Następnie dziewczynka
poprawia po śladzie określenia związane z orientacją, przestrzenną czyli np. NA)

2. Maju popatrz na obrazki i przeczytaj nazwy zabawek (Rodzicu proszę codziennie prezentuj
dziecku planszę. Dzięki temu nauczy się ono rozpoznawać wyrazy całościowo, nie znając
jeszcze wszystkich liter).

3. Maju policz zwierzęta i pokaż odpowiednią liczbę ( Rodzicu dziecko liczy z użyciem gestu
wskazywania palcem- wskazuje każdy element przeliczanego zbioru). Przerysuj dwa wybrane
obrazki ze zwierzętami i zaznacz na czerwono dobry wynik.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
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 w
godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 15 – 25 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze
z tyłu. Ruch- Naprzemienne
maksymalne zgięcia grzbietowe
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
serie po 10 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch- Ruch- odwracanie stóp dłońmi
„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle przed
stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „zabawki”
Ruch- Wdech nosem a następnie
dmuchanie w „zabawki” tak aby
poruszały się po wodzie.
Powtórzenia: 3 powtórzenia

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad ugięty z
rozchylonymi kolanami, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch- „Klaskanie”
podeszwową stroną stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie
na kolanach. Ruch- Spychanie kolan
w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 8) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia:1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Oliwier K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Oliwier ,, pokaż …” (Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”.
Następnie rodzic mówi ,,pokaż które zwierzę robi ,, MU”, ,,pokaż które zwierzę robi ,, Pi Pi”,
itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Jeśli
dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz czyta
wyrażenie dźwiękonaśladowcze. Mówi ,, Krowa robi MU” itd. Proszę zachęcać dziecko do
nazywania wyrażeń dzwiękonaśladowczych i zwierząt).

2. Oliwier ułóż obrazki (Rodzicu jeśli możesz wydrukuj tą kartę pracy, rozetnij obrazki.
Zadaniem dziecka jest dopasowanie elementów obrazka. Rodzic demonstruje ułożenie jednego
obrazka. Nazywa obrazek. Ułożone obrazki można nakleić na kartkę. Rodzicu jeśli nie
dysponujesz drukarką możesz na kartonikach narysować proste obrazki i rozciąć wzdłuż osi
symetrii- na pół).

3. Oliwier zrób tak samo jak ja… (Rodzic demonstruje pojedynczo kilka ruchów z użyciem
różnych przedmiotów i prosi dziecko o ich wykonanie. Może to być: narysowanie linii
poziomej, ułożenie wieży z 3 klocków, czesanie się, odkręcenie pojemnika-wrzucenie do środka
klocka i zamknięcie pojemnika itp.).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie , gniecenie, przesypywanie ziemi z pojemnika do doniczki, dłońmi oraz przy pomocy
łopatki.
2. Dotykanie, wąchanie ziaren rzeżuchy.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Gry i zabawy.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
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 w
godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń.
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! RODZIC/OPIEKUN ĆWICZY Z DZIECKIEM.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia/zabawy
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa Leżenie na plecach na kocu, ręczniku.
Rodzic chwyta za brzegi koca.
Ruch- Ciągnięcie koca z dzieckiem po
pokoju w różnych kierunkach.
Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
również w leżeniu na brzuchu. Przy
pomocy drugiej osoby, dziecko może
spróbować pociągnąć rodzica.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad ugięty, tyłem do
siebie, opierając się plecami. RuchNaprzemienne kładzenie się na
plecach dziecka i odwrotnie (zmiana
ról) . Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad przodem do
siebie z lekko zgiętymi nogami,
trzymając się za ręce. Ruchprzeciąganie się na zmianę „kołysanie
się”. Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 4) P.w.- Dziecko leży na
plecach, rodzic w pozycji stojąc lub w
klęku, chwyta dziecko za kończyny
dolne . Ruch- Próba przewrócenia
dziecka na drugą stronę (brzuch-plecy,
plecy-brzuch).Powtórzenia: Czas 2-3
minuty.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia/zabawy
Ćw. nr 5) P.w.- Rodzic w klęku
podpartym, dziecko kładzie się na
plecach rodzica w dowolny sposób.
Ruch- Rodzic porusza się po
mieszkaniu w różnych kierunkach,
druga osoba asekuruje dziecko, żeby
nie spadło. Powtórzenia: Czas 2-3
minuty.

Ćw. nr 6) P.w.- Dziecko w siadzie
skulnym (zwinięte w kłębek).
Ruch- Rodzic usiłuje ”rozwiązać
kłębek „ ciągnąć za ręce, nogi ale tez
może unieść w górę. Powtórzenia:
Czas 2-3 minuty. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na zmianę .
Ćw. nr 7) P.w.- Rodzic w leżeniu
tyłem, jedną ręką podpiera się z tyłu a
druga obejmuje dziecko które leży na
klatce piersiowej rodzica. RuchKołysanie się w różnych kierunkach.
Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.
Ćw. nr 8) P.w.- Rodzic w siadzie
skrzyżnym lub prostym tworząc
„fotelik” w którym obejmuje i
przytula do siebie dziecko. RuchDelikatne kołysanie się w lewa i
prawa stronę. Powtórzenia: Czas 2-3
minuty.

Bibliografia: 1. Bogdanowicz M Kisiel B..: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP.

Bartłomiej Dz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Naśladowanie ruchów motoryki dużej (Rodzic stoi lub siedzi naprzeciw dziecka. Zwracając
na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat „Popatrz. Zrób tak jak ja”. W
momencie, gdy dziecko spojrzy na rodzica, ten wykonuje jeden ruch swoim ciałem (np.
podskok, podniesienie rąk w górę, tupnięcie nogą,). Zadaniem dziecka jest powtórzyć ruch
własnym ciałem. Ruch prezentowany prze rodzica powinien być wykonany w umiarkowanym
tempie, ale w sposób zdecydowany i precyzyjny.)
2. Dopasowywanie przedmiotu do identycznego przedmiotu (Rodzic, siedząc naprzeciw
dziecka, wykłada na stół kilka przedmiotów- np. łyżka, klucz, but, grzebień). 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.
3. Bartek ułóż obrazki (Rodzicu jeśli możesz wydrukuj tą kartę pracy, rozetnij obrazki.
Zadaniem dziecka jest dopasowanie elementów obrazka. Rodzic demonstruje ułożenie jednego
obrazka. Nazywa obrazek. Ułożone obrazki można nakleić na kartkę. Rodzicu jeśli nie
dysponujesz drukarką możesz na kartonikach narysować proste obrazki i rozciąć wzdłuż osi
symetrii- na pół ).

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów. Rozumienie polecenia - daj. Identyfikacje – dobieranie par przedmiotów, dobieranie
par obrazków. Rozumienie pojęcia – taki sam.
1. Proszę przygotować pary przedmiotów, ulubionych zabawek, sprzętów – dwa zestawy, które są identyczne.
Układać na stole w rzędzie 3 przedmioty/zabawki z pierwszego zestawu, kolejno nazywając. Nazwać z Bartkiem –
dotykając jego rączką każdego przedmiotu.
a. Wyciągnąć rękę w kierunku dziecka, wydać polecenie – daj kubek………daj….. – oczekujemy podania przez
dziecko nazwanej zabawki. Jeśli nie podaje – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka i raz jeszcze nazywamy
przedmiot
b. Zaprezentować przedmiot/zabawkę z drugiego zestawu – nazwać – włożyć do pojemnika – poprosić o
odpowiednik z pierwszego zestawu – daj - taki sam - (z tych rozłożonych na stole) – oczekujemy że dziecko
poda właściwy przedmiot, jeśli nie – modelujemy. Nazywamy np. kubek – kubek – taki sam - pasuje. Dobieramy
kolejne przedmioty
2. Te same działania proszę wykonać przy użyciu par obrazków – identycznych. Załączone obrazki to tylko
propozycja. (Proszę wydrukować dwa razy)

Aleksander Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia prawidłowego połykania

•

Ćwiczenia unoszenia języka do wałka dziąsłowego (okolice za górnymi siekaczami), podobnie jak przy
wymowie głoski /l/ pod kontrolą wzroku. Masaż wałka dziąsłowego palcem

•

Ćwiczenia w wymowie - Np. lala, lele, lulu, lola, lela, sylaby ze zbitkami spółgłoskowymi Np.- /tl, dl, pl,
bl, kl, gl/ oraz słowa w oparciu o /l/ Np. – Lolek, lelek

•

Utrzymywanie języka na wałku dziąsłowym i równoczesne opuszczanie i unoszenie (domykanie)
żuchwy

•

Ciche odklejanie czubka języka od wałka dziąsłowego przy otwartych, następnie lekko uchylonych
ustach

•

Kląskanie językiem o wałek dziąsłowy

•

Przypominanie o układaniu czubka języka przed posiłkiem na wałku dziąsłowym (za górnymi
siekaczami)

•

Ćwiczenia połykania śliny z końcem języka umiejscowionym na wałku dziąsłowym

•

Połykanie płynów małymi łykami, kilka razy dziennie po kilka minut

•

Przypominanie dziecku o prawidłowym układaniu języka na podniebieniu, szczególnie przed każdym
posiłkiem

Połykanie śliny. Mówimy do dziecka: Połóż język w zaczarowanym miejscu, zaparkuj w garażu (za
górnymi zębami). Trzymaj go tam przez cały czas, zamknij zęby, uśmiechnij się szeroko i połknij ślinę.
Połykaniu nie może towarzyszyć napięcie warg, które nie powinny stawiać oporu przy ich rozchyleniu.
Połykanie płynów. Ćwiczenia stosujemy kilkakrotnie w ciągu dnia. Picie płynów odbywa się porcjami.
Dziecko bierze do ust niewielki łyk. Wcześniej prosimy, żeby poczekało na hasło "połykamy". Polecamy,
aby uniosło język do góry, zamknęło zęby, rozchyliło wargi i dopiero teraz połknęło płyn.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Olku wymień dni tygodnia (Rodzicu proszę ćwicz z dzieckiem codziennie według tego
schematu).
A teraz dokończ zdania:

DZISIAJ JEST…
WCZORAJ BYŁ/BYŁA…
JUTRO BĘDZIE…

2. Olku popatrz na wzory pisanek. Wybierz trzy, które podobają ci się najbardziej i
narysuj na kartce tak samo.

3. Olku popatrz na ilustrację , pokaż palcem każdy obrazek i powiedz co to jest?
(Jeśli dziecko nie nazywa/lub nazywa nieprawidłowo- rodzic modeluje- sam nazywa. Po
nazwaniu przez dziecko wszystkich obrazków rodzic mówi ,,pokaż pies”, ,,pokaż dom”, itd. ,
a dziecko pokazuje).

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Filip Sz.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Części ciała.
Rodzicu, poproś, aby dziecko wskazało części ciała misia. Jeśli to konieczne, pomóż.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Filip ,,pokaż…” ( Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”. Następnie
rodzic mówi ,,pokaż pies”, ,,pokaż dom”, itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie
wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje
rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz powtarza wyraz. Proszę zachęcać dziecko do
nazywania obrazków).

2. Filip ,,dopasuj” ( Rodzicu wydrukuj kartę pracy i wytnij elementy do dopasowania. Następnie
zademonstruj dziecku uzupełnienie brakujących elementów. Zdejmij ułożone elementy i rozłóż
przed dzieckiem. Podaj dziecku pierwszy element i powiedz ,, dopasuj”. Jeśli dziecko nie
podejmuje aktywności lub nieprawidłowo dołożyło element, pokieruj rękę dziecka na właściwy
obrazek. Kontroluj pracę dziecka i wycofuj stopniowo podpowiedź manualną. Po uzupełnieniu
i przyklejeniu wszystkich brakujących elementów- dotknij palcem i nazwij każdego owada. A
teraz powiedz do dziecka ,, Pokaż ślimak” itd.).

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia naśladowania, pogłębianie świadomości własnego ciała. Samogłoski – naśladowanie,
rozpoznawanie.

„Metoda Knilów – program wprowadzający” (YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rA1TKTJ1kig)
Podany link jest poglądowy – muzyka oraz sposób posadzenia dziecka – twarzą w twarz. Proszę zadbać o
pozycję Filipa– stabilizacja w siadzie/podparcie. Trochę to zmodyfikujemy
- kołysanie – wspólnie – proszę wokalizować – aaaaaaaaaa – przeciągać i demonstrować obraz samogłoski / A/
- ręce do góry – modelując (razem z Filipem), potem próbować bez wspomagania – wypowiadać długo
yyyyyyyyyy – taki duży Filip – opuścić ręce i powtarzać j.w – obraz samogłoski /Y/
- pocieranie – obejmując ręce Filipa, potem spróbować bez wsparcia – wypowiadać rytmicznie iiiiiiiiiiiiiiii,
nazywać – obraz samogłoski /i/
- głowa – poklepywać obejmując dłoń Filipa, raz swoją, raz głowę dziecka – nazywać – głowa – wypowiadać
wyraźnie, przeciągać a aaaaaaa – obraz samogłoski /A/
- brzuch – poklepywać obejmując dłoń dziecka raz swój, raz jego brzuch – nazywać brzuch – wypowiadać
wyraźnie, przeciągać u uuuuuuu - obraz samogłoski /U/
- odpoczynek – proponuję ukołysanie – wyraźnie, długo wyśpiewywanie A AAAA – z gestem artykulacyjnym –
palec na brodzie, buzia szeroko otwarta – raz na swojej brodzie, raz na brodzie Filipa– obraz samogłoski /A/
- prezentowanie dwóch samogłosek –Filip wybiera jedną z dwóch – np. gdzie A ? –Filip wybiera – powtarza/
naśladuje /A/. Pani dobiera kolejną samogłoskę itd. A O U E i Y

Samogłoski poniżej

A U
i O
E Y

Dawid Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie zdań. Rozumienie pytań kto?/ Co robi?

Mamo pomóż Dawidowi.
- Dawid pokaż mamie, powiedz – kto śpi?, kto jedzie?, kto je?, kto śpiewa?, kto pływa?, kto pije?
- Mamo zapytaj Dawida, wskazując odpowiedni obrazek - Co robi pani?; Co robi pan?; Co robi chłopiec?; Co robi kotek?
- Mamo zapytaj Dawida, wskazując odpowiednie obrazki– Kto ?; Co robi?. Powtórzcie całe zdanie – np. Pan pije.
Oglądajcie zdjęcia rodzinne, pracujcie na tej samej zasadzie.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Dawid powiedz ,, co to jest?” ( Rodzic wskazuje palcem pierwszy wybrany obrazek i pyta
,, co to jest?”. Dziecko nazywa. Jeśli dziecko nie nazywa/lub nazywa nieprawidłowo- rodzic
modeluje- sam nazywa. Przy kolejnych obrazkach wystarczy wskazanie palcem- jako sygnał do
nazwania. Po nazwaniu przez dziecko wszystkich obrazków rodzic mówi ,,pokaż pies”,
,,pokaż dom”, itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i
nazywa. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i
jeszcze raz powtarza wyraz. Proszę zachęcać dziecko do nazywania).

2. Dawid ,,przeczytaj” (Rodzicu wydrukuj kartę pracy i wytnij wyrazy. Zadaniem dziecka
jest przeczytanie każdego wyrazu- z gestem wskazywania palcem na sylaby i
dopasowanie do odpowiedniego obrazka. Następnie dziecko przykleja wyrazy pod
obrazkami. Proszę wyciąć wyrazy w całości – bez rozcinania na pół).

Fabian D.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni stóp.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
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 w
godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
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 –
Siad na krześle, pięty uniesione czubki
palców dotykają podłogi.
Ruch- Przestawianie kolejno nóg do
przodu „marsz na palcach” i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę. Ruch-Maksymalne
podkurczenie palców stóp
(wytworzenie „tunelu” pod stopami).
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle.
Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę i
dotknięcie podeszwą jednej stopy do
podeszwy drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, dłonie
splecione na karku. Ruch- Wdech
nosem, z cofnięciem łokci,
ściągnięciem łopatek i wypukleniem
klatki piersiowej, a następnie wydech
ustami, z opadem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, nogi
wyprostowane, pięty oparte na
podłodze. Paluchy stóp złączone.
Ruch- Naciskanie paluchem jednej
stopy na palucha drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch- Silne dmuchnięcie w piórko,
tak aby szybowało jak najdłużej w
powietrzu. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Ćw. nr 6) P.w.-Siad na krześle. RuchPrzesuwanie podkurczonych palców
jednej stopy po podudziu nogi
przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.

Ćw. nr 8) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Hanna Z.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Igor F.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Podziel wyraz na litery, następnie sylaby. Wyrazy przepisz na
kartkę.

P I SA N K I

PI-SAN-KI

B A B K A BAB-KA
MAZUREK

PISANKI

BABKA

MA- ZU -REK

MAZUREK

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować na kartkę.
Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
kiełkuje /rzeżucha/
Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/
W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię. (pisanki)
3.Rodzicu poćwicz z dzieckiem prawidłową wymowę sylab.

WA WO WU WE WI WY
AW OW UW EW IW YW
KA KO KU KI KE KY
AK OK KU IK EK YK

Mgr Iwona Zając
ĆWICZENIE 1 . - „ROZPOZNAWANIE , IDENTYFIKOWANIE-NAZYWANIE „

DROGI RODZICU !
1. PRZYGOTUJ Z DZIECKIEM NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY :
- PISANKI-JAJKA PLASTIKOWE LUB DREWNIANE
- BARANKA,
- KOSZYCZEK,
- KURCZACZKA,
- ZAJĄCZKA,
- SERWETKĘ
- KLUCZ,
- OŁÓWEK,
- MISIA,
- CZAPKĘ,
- ŁYŻKĘ,
- KOSZYK WIELKANOCNY - USTAW OBOK KARTONU,NA WIDOKU.
- KARTON - ZASŁONA O DŁUGOŚCI 50 CM ,ŻEBY MOŻNA BYŁO ZAGIĄĆ BRZEGI TAK, ABY
DZIECKO NIE WIDZIAŁO CO ZNAJDUJE SIĘ ZA KARTONEM. W KARTONIE ZRÓB DWA OKRĄGŁE
OTWORY, TAKIE, ABY POMIEŚCIŁY DŁONIE DZIECKA.
- MAŁE OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE TE PRZEDMIOTY. OBRAZKI MUSZĄ BYĆ WIDOCZNE DLA
DZIECKA .POŁÓŻ JE NA STOLIKU .
2. POKAZUJ DZIECKU PRZEDMIOTY, NAZYWAJ LUB PYTAJ CO TO? KIEDY JUŻ NAZWIECIE
WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ,SCHOWAJ JE ZA KARTONEM.
3. POPROŚ DZIECKO, ABY WŁOŻYŁO DŁONIE DO OTWORÓW ZASŁONY I WYBRAŁO JEDEN
PRZEDMIOT. POPROŚ , ABY GO NAZWAŁO . JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA ,POPROŚ JE, ABY
WYCIĄGNĘŁO DŁONIE Z OTWORÓW I WSKAZAŁO ODPOWIEDNI OBRAZEK.
4. KIEDY DZIECKO WYBIERZE -NAZWIE-POKAŻE NA OBRAZKU PRZEDMIOT ZWIĄZANY ZE
ŚWIĘTAMI POPROŚ, ABY WŁOŻYŁO GO DO KOSZYCZKA.
5. ZAKOŃCZ ZABAWĘ ,KIEDY W KOSZYCZKU BĘDĄ JUŻ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ŚWIĄTECZNE
6. PODZIĘKUJ DZIECKU ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ ,NAZWIJCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY W
KOSZYCZKU,A NASTĘPNIE POMÓŻ MU POSPRZĄTAĆ.

Julia T.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór samogłosek ,można je wydrukowac ,ale I można je samemu
napisać . Rozkładamy duże samogłoski na stole, dokładamy do nich mniejsze , wydajemy polecenie: “Gdzie
A, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne miejsce, z czasem wycofujemy
podpowiedź

A O E I U Y

A O E I U Y
2.Rodzicu poćwicz z dzieckiem prawidłową wymowę sylab.

WA WO WU WE WI WY
AW OW UW EW IW YW
RA RO RU RI RE RY
AR OR UR OR ER

Mgr Iwona Zając
ĆWICZENIE 1 . - „ROZPOZNAWANIE , IDENTYFIKOWANIE-NAZYWANIE „

DROGI RODZICU !
2. PRZYGOTUJ Z DZIECKIEM NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY :
- PISANKI-JAJKA PLASTIKOWE LUB DREWNIANE
- BARANKA,
- KOSZYCZEK,
- KURCZACZKA,
- ZAJĄCZKA,
- SERWETKĘ
- KLUCZ,
- OŁÓWEK,
- MISIA,
- CZAPKĘ,
- ŁYŻKĘ,
- KOSZYK WIELKANOCNY - USTAW OBOK KARTONU,NA WIDOKU.
- KARTON - ZASŁONA O DŁUGOŚCI 50 CM ,ŻEBY MOŻNA BYŁO ZAGIĄĆ BRZEGI TAK, ABY
DZIECKO NIE WIDZIAŁO CO ZNAJDUJE SIĘ ZA KARTONEM. W KARTONIE ZRÓB DWA OKRĄGŁE
OTWORY, TAKIE, ABY POMIEŚCIŁY DŁONIE DZIECKA.
- MAŁE OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE TE PRZEDMIOTY. OBRAZKI MUSZĄ BYĆ WIDOCZNE DLA
DZIECKA .POŁÓŻ JE NA STOLIKU .
6. POKAZUJ DZIECKU PRZEDMIOTY, NAZYWAJ LUB PYTAJ CO TO? KIEDY JUŻ NAZWIECIE
WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ,SCHOWAJ JE ZA KARTONEM.
7. POPROŚ DZIECKO, ABY WŁOŻYŁO DŁONIE DO OTWORÓW ZASŁONY I WYBRAŁO JEDEN
PRZEDMIOT. POPROŚ , ABY GO NAZWAŁO . JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA ,POPROŚ JE, ABY
WYCIĄGNĘŁO DŁONIE Z OTWORÓW I WSKAZAŁO ODPOWIEDNI OBRAZEK.
8. KIEDY DZIECKO WYBIERZE -NAZWIE-POKAŻE NA OBRAZKU PRZEDMIOT ZWIĄZANY ZE
ŚWIĘTAMI POPROŚ, ABY WŁOŻYŁO GO DO KOSZYCZKA.
9. ZAKOŃCZ ZABAWĘ ,KIEDY W KOSZYCZKU BĘDĄ JUŻ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ŚWIĄTECZNE
6. PODZIĘKUJ DZIECKU ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ ,NAZWIJCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY W
KOSZYCZKU,A NASTĘPNIE POMÓŻ MU POSPRZĄTAĆ.

Emilia P.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.

1. Emilka popatrz na ilustrację pokaż i powiedz kto? co czuje? dlaczego? (Rodzicu
opowiedz dziecku co dzieje się na obrazku - ,, Dzieci grają w piłkę”. Zwróć uwagę
dziecka na mimikę twarzy wszystkich dzieci. Nazwij – uśmiecha się, płacze. Następnie
zapytaj ,, kto?” i pokaż palcem na każdy obrazek w tabeli – chłopiec, dziewczynka,
babcia. Zadaniem dziecka jest wskazanie i nazwanie właściwego obrazka. Rodzicu tak
samo postępuj z pytaniami ,, co czuje” i ,,dlaczego?”).

2. Emilko popatrz na obrazki i powidz co to jest? Podziel obrazki na te, które można zjeść
oraz na te, które można usłyszeć. Przyklej obrazki w odpowiednim miejscu tabeli.
(Rodzicu wydrukuj kartę i wytnij obrazki. Zadaniem Emilki jest nazwanie wszystkich obrazków
i dopasowanie ich do właściwego zmysłu).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Chory koziołek – historyjka obrazkowa.
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
Emilko, wytnij obrazki, powiedz, co widzisz. Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

zad. 2 Narysuj swoją dłoń i ponumeruj palce. Rodzicu, zapisz cyfry.Emilko , pisz po śladzie.

Kinga D.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Utrwalanie głoski /s/ w wyrażeniach i zdaniach; zwiększanie zasobu słownictwa; ćwiczenie pamięci słuchowej
Proszę aby poniższe wyrażenia i zdania najpierw przeczytać Kindze
Przed ćwiczeniami proszę przypomnieć Kindze o układzie buzi – zęby razem/kąciki policzków rozsunięte, język dotyka
dolnych zębów – mówiliśmy na to „uśmiech węża”
- Zróbcie sobie rozgrzewkę:
Ćwiczenie oddechowe - dmuchanie na piórko/ skrawek papieru - jak najdłużej porusza się po wydechu. Raz Pan, raz
Kinga– nie chodzi tu o siłę wydechu, ale umiejętność jego wydłużania
Artykulacja głoski /s/ w izolacji - s……..s………s……… - długi, spokojny wydech
Artykulacja w sylabach (pamiętajcie o długim, spokojnym wydechu i ułożeniu buzi) : sa, so, su, se, sy;
as, os, es, is, us, ys,
a-sa, o- so, e- se, , u- su, y- sy
Ćwiczenia właściwe. Głoska /s/ wyrażenia
Skarbonka na stole
Skarpetki w paski
Gęste włosy Stasi
Kosmata stopa
Smutna stonoga
Słodkie pastylki
Gąska na pustej wyspie
Maska na wystawie
Głoska /s/ zdania
Sylwek rysuje maskę.
Stasia spina swoje gęste włosy
Sławek posmutniał na widok skarpetek w paski
Sylwia narysowała wesołe słońce
Wysoko wysychają sukienki w serca
Smutna sarna stała na skraju lasu
Roksana rozbiła pustą skarbonkę

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Rzucanie piłką , workiem do celu w trakcie huśtania na huśtawce.
2. Turlanie piłki stopą wokół niskiego pachołka.
3. Wycinanie konturów jaj Wielkanocnych.

Fabian M.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Fabian popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę (Rodzicu
wydrukuj historyjkę, rozetnij obrazki, wesprzyj dziecko podczas opowiadania).

2. Fabian popatrz na obrazki (Rodzic tłumaczy ,, Dziewczynka wystraszyła się myszy, ona
mówi A”, Dziewczynka zobaczyła pięknego kwiatka, ona mówi O” itd.) i przeczytaj litery
( jeśli dziecko nie rozpoznaje i nie nazywa samodzielnie- liter Rodzic modeluje- nazywa, a dziecko
powtarza. Następnie rodzic mówi ,,pokaż O,U,A itd. Kolejnym wariantem ćwiczenia jest
wydrukowanie karty pracy i rozcięcie. Zadaniem dziecka jest dopasowanie obrazka do samogłoski i
przeczytanie jej).

3. Fabian połącz kropki tak samo jak widzisz na obrazku (Rodzic rysuje lub drukuje wzór
kropkowy, dziecko łączy kropki. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy chwyt kredki. Na
początku rodzic może pokierować manualnie rękę dziecka, aby poczuło prawidłowy ruch do
wykonania. Następnie dziecko powtarza ruch samodzielnie- łączy kropki).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Rzucanie piłką , workiem do celu w trakcie huśtania na huśtawce.
2. Turlanie piłki stopą wokół niskiego pachołka.
3. Wycinanie konturów jaj Wielkanocnych.

