
Tomasz K. 
Mgr Agnieszka Bartkowiak  

Temat: Rozpoznaj dźwięk. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie i pobaw się z dzieckiem: 

1. Na początku naśladujemy odgłosy. Spróbuj za mną powtórzyć: 

 leci pszczoła z kwiatka na kwiatek: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 rozmowa statków: wwwwwwwwwww 

 płynie motorówka lub pędzi motor: rrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 jazda samochodem: żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż 

 szumią lasy: szszszszszszszszszsz 

 nucenie: nnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

 mruczenie: mmmmmmmmmmm 

 syczenie węża: ssssssssssssssssss 

 usypianie/ uciszanie zabawek: śśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśś 

 zimno mi: źźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźź 

 ulga: uuu fffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

2. Zabawa „Rozpoznaj dźwięk” 

 

Zabawy z przedmiotami codziennego użytku wydającymi dźwięki, np. klucze, monety, sztućce, gazeta, 

czajnik, pudełko z kaszą, butelka z wodą, itp. Mama, tata prezentuje dźwięki przedmiotów i po prezentacji 

można rozpocząć zabawę w rozpoznawanie. Dziecko nie może widzieć podczas odgadywania przedmiotów. 

Zagadki z instrumentami – cymbałki, bębenek, grzechotka, itp. Dziecko odwraca się i słucha dźwięku 

instrumentu. Odgaduje i sprawdza. Jeśli nie pamięta nazwy może wskazać gestem instrument.  

Zabawa w odgadywanie i identyfikowanie różnych głosów zwierząt oraz dźwięków otoczenia. Mama lub tata 

włącza nagranie (Internet) odgłosów zwierząt.  Dziecko nazywa zwierzę lub przedmiotu oraz wskazać 

właściwy obrazek – można wykorzystać obrazki zwierząt, które mamy w domu. 

 

 

3. Różnicowanie dźwięków 

 

Możemy wykorzystać w tej zabawie przedmioty, np. pokrywkę od garnka, blachę do pieczenia ciasta, 

drewniany tłuczek  lub instrumenty. Dziecko odgaduje prezentowany dźwięk. Jaki dźwięk słyszysz? 

Czy to był dźwięk głośny – czy dźwięk cichy? 

Czy było dużo dźwięków – czy mało dźwięków? 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 
 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

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

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

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

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

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

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

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

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

 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

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



Laura K. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  
 

Temat: Analiza i synteza głoskowa – miejsce samogłosek w modelach wyrazowych. 

 
 
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku: 

Ćwiczenie 1 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

literą „o” w swoich modelach głoskowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr 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. Opis ćwiczenia Czas 

1. 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 cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: 

Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

2. 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 

przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

3. Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym 

wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic 

pomaga wykonać ćwiczenie.  

 

4-5 

powtórzeń 

4. 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 

rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do 

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 poprzeczne, 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. 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

     

       Bibliografia: 

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

 

 

 

 

 

 



Mgr Katarzyna Onuchowska  

 
Temat: Wiosna-ptaki. 

 

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odzytaj tekst I odpowiedz na pytania. 

 

POWRACAJĄ PTAKI Z CIEPŁYCH KRAJÓW. 

PRZYLATUJĄ SKOWRONKI, JASKÓŁKI, BOCIANY I SZPAKI. 

PTAKI BUDUJĄ GNIAZDA I SKŁADAJĄ JAJA. 

TO ZNAK, ŻE JEST WIOSNA. 
Pytania: 

-Jakie ptaki powracają z ciepłych krajów? 

-Co robią ptaki wiosną? 

-Jakiego ptaka widzisz na obrazku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCIAN 

 

 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj zdnia I wstaw brakujące wyrazy które znajdują się 

poniżej. 

 

BOCIAN MA CZERWONY …………………… 

 

ORAZ CZERWONE  ………………………. 

 

OD GŁOWY DO OGONA MA BIAŁE  ………………………… 

 

JEGO ………………….. SĄ  BIAŁE, A ICH KOŃCE CZARNE. 

 

 

DZIÓB              NOGI                     SKRZYDŁA                    PIÓRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikołaj C. 
 

Mgr Iwona Zając 

 
DROGI RODZICU! 

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

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

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

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

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

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

ZACHODZI RELACJA , NP. PSZCZÓŁKA - UL, MOTYLEK - KWIAT, PTASZEK - GNIAZDO  
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Mgr Alicja Borys-Fizela 

 

1.RODZICU POPROŚ DZIECKO, ABY NARYSOWAŁO OBRAZEK HELIKOPTER ,,KROK PO 

KROKU”.  MIKOŁAJ POWODZENIA 😊  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST 

ZIDENTYFIKOWANIE ELEMENTU-OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO 

POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW I ZAZNACZENIE GO. 

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

 

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


 

3.UZUPEŁNIANIE SEKWENCJI. ZADANIEM DZIECKA JEST ODWZOROWANIE 

POWTARZAJĄCEGO SIĘ CIĄGU ZNAKÓW. 

 

https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/kolorowy-wzor 

 

 

4.RODZICU POPROŚ DZIECKO, ABY POWIEDZIAŁO  C0 WIDZI NA OBRAZKACH. 

KONIECZNE JEST  UŻYCIE ZWROTU TO JEST… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/kolorowy-wzor


Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy Czas  

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

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

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

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

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

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

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

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

 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

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

 



Maciej F. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
 
Temat: Sylaby. Dodawanie do 5. 

DROGI RODZICU, PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU.  

PODZIEL WYRAZY NA SYLABY. NARYSUJ TYLE KRESEK, ILE JEST SYLAB, A POTEM ZAPISZ CYFRĘ. JAKĄ GŁOSKĘ SŁYSZYSZ 

NA POCZĄTKU WYRAZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAD. 2 OBLICZ. WYKORZYSTAJ PATYCZKI LUB LICZYDŁO. POPROŚ MAMĘ, BY SŁUCHAŁA, CZY DOBRZE ODCZYTUJESZ 

CYFRY.   

1+2= 

3+2= 

2+2= 

5+0= 

3+1= 

1+1= 

 

 

 

 

 



Mgr Iwona Zając 

 
 

DROGI RODZICU! 

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

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

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

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

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

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

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

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Dmuchanie piłeczki pingpongowej do mini bramki w pozycji na brzuchu. 

2. Przechodzenie po rozciągniętym sznurku- ćwiczenia równoważne. 

3. Zdejmowanie skarpetek stopami. 

 

 

 

 

 

 

 



Alan B. 
 

Mgr Jolanta Staudt 

 

 
Temat:  Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania. 

 

Drogi rodzicu, są to bardzo proste a zarazem niezmiernie ważne ćwiczenia, ponieważ 

usprawniają drobne mięśnie ręki, powodują, że dziecko podczas pisania nie będzie się 

męczyło, litery będą kształtne, a pismo będzie mieściło się w liniaturze. 

 

Proszę baw się razem z dzieckiem! Podczas zabawy rozwijasz jego sprawność manualną, tak 

bardzo potrzebną podczas nauki rysowania, pisania. 

•Wyobraź sobie, że zanurzasz ręce w wodzie, następnie otrzep ręce z wody.  

• Wałkuj kredki w obu dłoniach, aż poczujesz ciepło. 

• Powałkuj w dłoniach trzy kredki. 

• Naśladuj chód pieska,  

•Naciskając palcami do podłogi raz lekko, raz mocno. 

• Drap palcami po stole, naśladując kopanie w ziemi. 

 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Rut Brąś 

 
Drodzy Państwo. 

 

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

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

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

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

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

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

Temat: Eliminowanie napięć emocjonalnych. Ćwiczenia antystresowe. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

atakował. 

 

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

 

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

wymyśl coś sam. 

 

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

 

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

wszystkie te wspaniałe zwierzęta. 

 

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

głośnych do małych i cichych. 

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

 

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

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

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

Oczywiście będzie jeszcze zabawniej, gdy wykonacie ćwiczenie wspólnie. 
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Mgr Barbara Góra 
 

Temat: Ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną.  

 

Wskazówki dla rodziców: 

Ćwiczenie 1- zadaniem Alana jest połączenie kropek po śladzie według wzoru, ważne, aby Państwo zwrócili 

uwagę na prawidłowe trzymanie przyboru do rysowania przez syna i utrzymanie wskazanego strzałkami 

kierunku rysowania linii. 

 

 
 

 

 

 



 

Ćwiczenie 2- zadaniem Alana jest dokończenie elementów rysunku wozu strażackiego przez połączenie 

kropek, a następnie pokolorowanie całego rysunku 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antoni W. 
 

Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Rozpoznawanie prostych czynności, zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie. Sekwencje wzrokowe – 

naśladowanie. 

Mamo, proszę przygotować misia – misiu śpi (przykrywamy misia), misiu je (karmimy misia), jednocześnie wskazując na 

załączone zdjęcia – misiu śpi i dzidzia śpi, misiu pije i pani pije….itd.  Proszę zademonstrować Antkowi działanie – oddać 

mu zabawkę – oczekujemy naśladowania działania. Następnie proszę pytać o załączone zdjęcia – gdzie je?; gdzie 

przytula? ……itd. – Antek wskazuje palcem. 

Proszę przygotować obrazki, klocki, zakrętki – 2 komplety po 8 sztuk (takich samych) – ułożyć sekwencję 

dwuelementową – Antek naśladuje ułożenie sekwencji poniżej ułożonego przez Panią wzoru. Poniżej link szczegółowo 

wyjaśniający sposób działania 

https://centrummetodykrakowskiej.pl/blog/czym-sa-sekwencje/ 

 

       

                    

          

          

https://centrummetodykrakowskiej.pl/blog/czym-sa-sekwencje/


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! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

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. 

 

Dziecko w przysiadzie z kolanami 

odwiedzionymi. Popychamy je 

trzymając na wysokości barków lub 

bioder w różnych kierunkach nie 

pozwalając jednocześnie, by się 

wywróciło. 

 

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 staje naprzeciwko rodzica 

trzymając się za ręce, wykonujemy 

niewielki przysiad, półprzysiad.  

 

Dziecko klęczy jednonóż. Popychamy 

je, przytrzymując za barki, biodra lub 

kolano nogi wysuniętej do przodu , we 

wszystkich kierunkach, używając, by 

się nie przewróciło. Kolejnym etapem 

ćwiczenia jest chwyt dziecka za kolano 

i piętę nogi wysuniętej do przodu i 

przestawiamy lub poruszamy nią w 

różnych kierunkach. Czas ćwiczenia 2-

4 minuty. 

 

Dziecko staje naprzeciwko rodzica 

trzymając się za ręce,  następnie 

unosimy  nogę do góry, do przodu, na 

boki i do tyłu. Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Dziecko stoi w lekkim rozkroku na 

całych stopach. Osoba ćwicząca 

popycha jego barki lub biodra w 

różnych kierunkach. Kolejnym etapem 

ćwiczenia jest stanie na jednej nodze, 

druga zgięta w kolanie 

podtrzymywana jest przez osobę 

ćwiczącą. Poruszając tą nogą w 

różnych kierunkach, wytraca się 

dziecko z równowagi. Można 

przytrzymać dziecko za rękę drugą 

dłonią. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

Dziecko staje naprzeciwko rodzica 

trzymając się za ręce, wchodzi na 

niewielkie podwyższenie i schodzi. 

 

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



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 wzrokowej, słuchowej i dotykowej. 

 

Ćwiczenie polega na naśladowaniu ruchów innej osoby. 

Rodzic pokazuje sam, a następnie pomaga wykonać ćwiczenie dziecku, wypowiadając głośno i wyraźnie 

polecenie. 

 

1. Dotknij nosa. 

2. Dotknij ust. 

3. Dotknij czoła. 

4. Pokręć kółkiem (może to być koło od zabawkowego autka). 

5. Posegreguj (uprzednio zebrane przedmioty w dwóch kolorach, np. czerwone i niebieskie) na dwie grupy 

kolorystyczne: 

czerwone na prawo, niebieskie na lewo. 

 

Kolejne ćwiczenie na wydłużenie koncentracji to wrzucanie fasolek np. do butelki/ puszki. 

 

Do tego dorzucam wszelkie przytulanki, łaskotanki, masowanki i inne przyjemne dla dziecka dotykanki. 
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Hanna Ni. 
 

Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

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

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

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

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

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

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

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

 

Bibliografia: 

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



 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  
 

Temat: Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /sz/  (p. Agnieszka B.) Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie i zagraj z nim.  

Rzuć kostką, powtórz słowo, pokoloruj obrazek. Pamiętaj, język za górnymi ząbkami, ząbki zbliżone, usta w dzióbek. Policz, ile jest pokolorowanych obrazków - wygrywa ten, 

kto ma ich więcej! 
 

SZELKI KAPELUSZ KIELISZEK SZMINKA GRUSZKI APASZKA SZACHY KOSZ KIESZENIE SZALIK 
          

KASZTAN         KALOSZE 

          

SZYSZKA         SZYNKA 
         

MYSZ        SZABLA 
          

SZOP         PIÓROPUSZ 
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KASZKA         AFISZ 
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MASZYNA         SZAMPAN 
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