Hanna F.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
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!
System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i
terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, ruchowego i fizycznego. Podczas ćwiczeń metodą Ruchu
Rozwijającego dziecko poznaje, swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się
współpracy. Ćwiczenia odbywają się w atmosferze swobody i zabawy, dzięki temu wyzwalają w dziecku inwencję,
twórcze działanie, inspirują do wyrażania swoich potrzeb, pomysłów. Sprzyjają również rozwojowi fizycznemu dziecka.
Dzieci opanowują różne elementy ruchu, uczą się kontrolować ciało, osiągają większą sprawność ruchową w zakresie
motoryki dużej i koordynacji ruchów rąk.
Zestaw wybranych ćwiczeń:
1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i orientacji w przestrzeni:
• leżenie na plecach, brzuchu, turlanie się,
• ślizganie się wkoło na brzuchu, plecach,
• „młynek” - w siadzie skulnym kręcenie się w miejscu,
• uderzanie stopami (palcami nóg, piętami) o podłogę, można wykonać w pozycji siedzącej.
2. Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie w poruszaniu się w otoczeniu:
• przechodzenie pod „mostem” zbudowanym przez dorosłego pozostającego w klęku podpartym,
• przechodzenie przez przeszkodę (partnera leżącego na podłodze),
• jazda na plecach - ciągnięcie dziecka leżącego na plecach po podłodze za ręce, za nogi, turlanie się,
• jeżdżenie w siadzie po podłodze – dziecko siedzi tyłem do partnera, który trzyma je pod pachy i kieruje ruchem,
• ciągnięcie dziecka w kocu po podłodze.
3. Nauka współdziałania i partnerstwa:
• kołysanie dziecka obejmowanego rękami, nogami i tułowiem przez partnera,
• wzajemne kołysanie na plecach w siadzie ugiętym na podłodze (chwyt za ręce, przeciąganie się nawzajem na plecy),
• kołysanie się siedząc przodem do siebie w siadzie płaskim z chwytem za ręce: na boki, do przodu i tyłu,
• uderzanie o swoje kolana lub kolana dziecka, w siadzie skrzyżnym przodem do siebie, rękami uderzamy o swoje kolana,
a potem o kolana dziecka, najpierw wolno, potem coraz szybciej jednocześnie,
4. Rozwijanie siły i sprawności fizyczne.
• dziecko stara się „popchać” dorosłego tak żeby stracił równowagę. (dorosły siedzi na podłodze i po chwili oporu
pozwala się przewrócić),
• rozwijanie „kłębka” – dziecko rozwija dorosłego zwiniętego w „kłębek” (siad skulny na podłodze)– odciąga głowę, ręce
i nogi ,
• dorosły leży tyłem na podłodze mocno „dociśnięty” ,dziecko stara się oderwać poszczególne części ciała: nogi, ręce.
Bibliografia:
1. Sherborne W., Sadowski B.: "Ruch rozwijający dla dzieci", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r.
2. Przasnyska M., Kisiel B., Bogdanowicz M.: "Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", WSiP, 2003 r.

Mgr Iwona Zając
Kojarzenie obrazków z funkcją zmysłów

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ OBRAZKI Z GAZATEK REKLAMOWYCH RÓŻNYCH
SKLEPÓW.WYTNIJ OBRAZKI
(3-6 Z KAŻDEJ KATEGORII), PRZEDSTAWIAJĄCE PRZEDMIOTY
PASUJĄCE DO RÓŻNYCH ZMYSŁÓW - KATEGORII, CZYLI DO OGLĄDANIA ,WĄCHANIA,
SŁUCHANIA, DOTYKANIA I SMAKOWANIA. NA KARTCE PAPIERU NARYSUJ TABELKĘ ,TAK,
ABY WYCIĘTE OBRAZKI MOGŁY TAM SIĘ ZMIEŚCIĆ (JAK PONIŻEJ) I WKLEJ LUB NARYSUJ :

SMAKOWANIE OGLĄDANIE
JĘZYK
OKO

DOTYKANIE SŁUCHANIE WĄCHANIE
DŁOŃ
UCHO
NOS

PODAWAJ, PROSZĘ DZECKU OBRAZKI POJEDYNCZO I POPROŚ, ABY DOBRAŁO
OBRAZKI DO PRZEDSTAWIONYCH RYSUNKÓW REPREZENTUJĄCYCH ZMYSŁY,
PYTAJ: „GDZIE PASUJE ?”

Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA
EKRANIE KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU.
1.WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW : RODZICU WSKAZUJ PALCEM DZIECKU
POJEDYNCZE OBRAZKI ZWIERZĄT. ZADANIEM DZIECKA JEST NAZWANIE OBRAZKA.
NASTĘPNIE RODZIC LOSOWO WYBIERA ZWIERZĘTA I MÓWI ,, POKAŻ WIEWIÓRKA,
PIES…” LUB ZADAJE PYTANIE ,, GDZIE JEST PIES (itd.)?” ZADANIEM DZIECKA
POKAZANIE PALCEM WŁAŚCIWEGO OBRAZKA I PONOWNE NAZWANIE GO. JEŚLI
DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ NAZWĘ ). JEŚLI DZIECKI NIE
WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB POPROWADŹ JEGO RĘKĘ NA WŁAŚCIWY
OBRAZEK.
NASTĘPNIE RODZIC MÓWI ,, PIES JE KOŚĆ” I ZADANIEM DZIECKA JEST WSKAZANIE
PRAWIDŁOWOEGO OBRAZKA PO PRAWEJ STRONIE. RODZIC WYPOWIADA ZDANIA
DOTYCZĄCE KAŻDEGO ZWIERZĘCIA I JEGO JEDZENIA.
JEŚLI DZIECKO SOBIE DOBRZE RADZI RODZIC MOŻE ZAPYTAĆ ,, CO JE PIES?itd.

2. UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR/ KLOCKÓW.
RODZICU ZBUDUJ/ UŁÓŻ PROSTY WZÓR Z KLOCKÓW.POPROŚ DZIECKO ŻEBY
PATRZYŁO.JAK TO ROBISZ. NASTĘPNIE POWIEDZ DO DZIECKA : UŁÓŻ/ ZBUDUJ TAKI
SAM. I POKAŻ NA SWÓJ MODEL. WAŻNE JEST ABY ZAPEWNIĆ DZIECKU TYLE SAMO
POTRZEBNYCH DO ZABAWY KLOCKÓW. ZADEMONSTRUJ DZIECKU 2-3 WZORY.
MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH WZORÓW.

3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY
W ZABAWIE TEJ RODZIC Z DZIECKIEM WCIELAJĄ SIĘ W ROLE: OSOBY KUPUJĄCEJ
ORAZ SPRZEDAWCY. W PIERWSZYM WARIANCIE ZABAWY DZIECKO PRZYCHODZI
DO SKLEPU, ABY KUPIĆ KILKA WARZYW/OWOCÓW. PO ZAKUPIENIU WŁAŚCIWYCH
PRODUKTÓW, PŁACI SPRZEDAWCY ODPOWIEDNIĄ SUMĘ I WYCHODZI ZE SKLEPU.
W DRUGIM WARIANCIE ZABAWY, RODZIC Z DZIECKIEM ZAMIENIAJĄ SIĘ ROLAMI.
TYM RAZEM TO RODZIC JEST OSOBĄ KUPUJĄCĄ, A DZIECKO WYKONUJE
CZYNNOŚCI SPRZEDAWCY.
4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST
ZIDENTYFIKOWANIE ELEMENTU-OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH
OBRAZKÓW. RODZICU ZAPYTAJ DZIECKO ,, KTÓRY OBRAZEK NIE PASUJE ?”( W
KAŻDYM RZĘDZIE).

Tomasz Ka.
Mgr Katarzyna Onuchowska
Temat: Rozpoznawanie zwierząt, cyferka 1.
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Tak piszemy dużą cyfrę „1”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po cyferce. Powtórz to
kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „1” na kartce i poproś, aby Tomasz wylepił ją plasteliną. Podczas
wylepiania musi zachować odpowiedni kierunek cyfry.
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2. Rodzicu obejrzyjcie obrazki zwierząt. I postępuj według instrukcji:
-Następnie nazwij je : To jest kot. Jednocześnie pkazując paluszkiem dziecka zwierzątko.
-Następnie naśladuj ich odgłosy. Kot robi MIAŁ- MIAŁ, Kura robi KO- KO itd.
-Dziecko podejmuje próby powtarzania odgłosów po rodzicu.

To jest kot .
MIAŁ- MIAŁ

To jest pies.
HAU- HAU

To jest kura.
KO-KO

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

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

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

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ

I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW

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

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA, ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z
PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA )
I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ WPISYWAĆ
SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY. KIEDY DZIECKO
DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC OSTATNIĄ
LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU.
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WODA

NAMIOT

KOŁO

KREDKI
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Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Leżenie tyłem, przyciągamy rękoma do klatki piersiowej na zmianę raz jedną nogę raz drugą(10razy).
2. Siad, plecy oparte o ścianę, nogi proste, wyciągamy ręce do góry, dotykamy dłońmi ścianę i
opuszczamy ( 10 razy).

Oliwia CH.
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 Iwona Zając

Kojarzenie obrazków z funkcją zmysłów
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ OBRAZKI Z GAZATEK REKLAMOWYCH RÓŻNYCH
SKLEPÓW.WYTNIJ OBRAZKI
(3-6 Z KAŻDEJ KATEGORII), PRZEDSTAWIAJĄCE
PRZEDMIOTY PASUJĄCE DO RÓŻNYCH ZMYSŁÓW - KATEGORII, CZYLI DO
OGLĄDANIA ,WĄCHANIA, SŁUCHANIA, DOTYKANIA I SMAKOWANIA. NA KARTCE
PAPIERU NARYSUJ TABELKĘ ,TAK, ABY WYCIĘTE OBRAZKI MOGŁY TAM SIĘ
ZMIEŚCIĆ (JAK PONIŻEJ) I WKLEJ LUB NARYSUJ :

SMAKOWANIE OGLĄDANIE
JĘZYK
OKO

DOTYKANIE SŁUCHANIE WĄCHANIE
DŁOŃ
UCHO
NOS

PODAWAJ, PROSZĘ DZECKU OBRAZKI POJEDYNCZO I POPROŚ, ABY DOBRAŁO
OBRAZKI DO PRZEDSTAWIONYCH RYSUNKÓW REPREZENTUJĄCYCH ZMYSŁY,
PYTAJ: „GDZIE PASUJE ?”

Mgr Alicja Borys-Fizela
1.NAUKA STWIERDZANIA IDENTYCZNOŚCI- DOPASOWYWANIE
IDENTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
RODZIC, SIEDZĄC NAPRZECIW DZIECKA, WYKŁADA NA STÓŁ KILKA
PRZEDMIOTÓW. W KOSZYKU POSIADA ON IDENTYCZNY ZESTAW
PRZEDMIOTÓW, JAK NA STOLE. RODZIC BIERZE Z KOSZYKA JEDEN Z
PRZEDMIOTÓW I KŁADZIE POD IDENTYCZNYM PRZEDMIOTEM NA STOLE.
MODELUJĄC W TEN SPOSÓB PRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA, PODAJE
DZIECKU KOLEJNE PRZEDMIOTY I ZACHĘCA DO DOPASOWANIA ICH DO
ODPOWIEDNICH PRZEDMIOTÓW NA STOLE.
2. SKŁADANIE OBRAZKA Z 2 CZĘŚCI:
RODZIC UKŁADA NA STOLE OBRAZEK SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI.
NASTĘPNIE ROZSUWA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI OBRAZKA I ZACHĘCA
DZIECKO DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI. KOMUNIKAT KIEROWANY DO
DZIECKA TO POLECENIE „UŁÓŻ OBRAZEK”. ZADANIEM DZIECKA JEST
ZŁOŻENIE OBRAZKA W JEDNĄ CAŁOŚĆ.MOŻNA DO TEGO CELU
WYKORZYSTAĆ FIGURY GEOMETRYCZNE PRZYGOTOWANE DO ĆWICZEŃ W
POPRZEDNIM TYGODNIU. LUB MOŻNA PRZYGOTOWAĆ NOWE FIGURY W
INNYM KOLORZE CZY PREFEROWANE OBRAZKI ( NARYSOWAĆ, PRZECIĄĆ
OBRAZEK PIONOWO WZDŁUŻ OSI SYMETRII, NAKLEIĆ NA KARTONIK).
3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY – ZABAWA CIASTOLINĄ
RODZIC DZIELI CIASTOLINĘ POMIĘDZY SIEBIE I DZIECKO. KOLEJNO
WYKONUJE Z CIASTOLINY RÓŻNE KSZTAŁTY, ZACHĘCAJĄC DZIECKO DO
POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI. W TEN SPOSÓB Z CIASTOLINY POWSTAJE PIŁKA,
WAŁECZEK I ŚLIMAK. JEŚLI DZIECKO MA TRUDNOŚCI Z PRAKSJĄ (
PLANOWANIEM WŁASNEGO RUCHU) WTEDY PROSZĘ UŻYĆ KIEROWANIA
MANUALNEGO I POMÓC W WYKONANIU RUCHU.
4.ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PECS
PROSZĘ ARANŻOWAĆ JAK NAJWIĘCEJ SYTUACJI MOTYWUJĄCYCH CÓRKĘ
DO AKTYWNEJ KOMUNIKACJI.PROSZĘ DO WNĘTRZA KSIĄŻKI PECS WŁOŻYĆ
SZTYWNĄ/ ZALIMINOWANĄ KARTKĘ Z RZEPAMI. PRZYKLEIĆ NA NIEJ
WSZYSTKIE OBRAZKI OLIWKI DO KOMUNIKACJI. ZADANIEM DZIECKA JEST
PRZEGLADNIE SWOJEJ KSIĄŻECZKI PECS – OTWIERANIE JEJ I WYBIERANIE
WŁAŚCIWEGO W DANYM MOMENCIE OBRAZKA.

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

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

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

Mgr Alicja Borys-Fizela

DROGI RODZICU DZISIAJ DO ZABAWY Z APRASZA WESOŁA MAŁPKA. FIKI MIKI
PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA STRONĘ Z
PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA BANANA Z MIGAJĄCĄ ŁAPKĄ. RODZICU JEŚLI
CHCESZ POWIĘKSZYĆ OBRAZ KONKRETNEGO ĆWICZENIA- SKOPIUJ CAŁĄ
ZAWARTOŚĆ SLAJDU DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO.
ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY 

https://view.genial.ly/5ea2d947ac69a00da5b0699c/interactive-image-milosz
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Autokorekcja postawy dokonywana przed lustrem.
2. Zdejmujemy skarpetki stopami - bez pomocy rąk
3. Naprzemienne podkurczanie i prostowanie palców

Maksymilian W.
Mgr Jolanta Staudt
Witaj Maksiu, mam nadzieję, że powtarzasz sylabki.
Przypominam! Mama głośno czyta, syn powtarza. Proszę codziennie, systematycznie ćwiczyć
po kilka minut dziennie. Podczas ćwiczeń powinna panować cisza, należy wyłączyć telewizor i radio.
Powodzenia i do rychłego zobaczeni!

Dr Tomasz Fetzki

W związku ze zbliżającym się Świętem Konstytucji Trzeciego Maja
proszę wydrukować szablon polskiego godła zamieszczony poniżej
i wykonać z Maksem następujące zadania:
- niech obejrzy obrazek i postara się opowiedzieć, co na nim widzi,
odpowiadając na pytania słowami “TU”, “TAK” albo “NIE”; na
przykład: “Gdzie jest korona?”, “Czy to jest skrzydło?” itp.,
- proszę znaleźć na internecie kolorowy rysunek godła i pytać Maksa, co
na obrazku jest białe, co czerwone i co żółte: on ma odpowiadać słowami
“TU”, “TO”, “TAK albo “NIE”; na przykład: “Gdzie widzisz czerwony
kolor?”, “Co jest białe?”, “Czy dziób jest czerwony?” itp.,
- na koniec niech pokoloruje obrazek wybraną techniką (kredki, farby,
plastelina itp.).

Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

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

Igor K.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
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!
System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i
terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, ruchowego i fizycznego. Podczas ćwiczeń metodą Ruchu
Rozwijającego dziecko poznaje, swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się
współpracy. Ćwiczenia odbywają się w atmosferze swobody i zabawy, dzięki temu wyzwalają w dziecku inwencję,
twórcze działanie, inspirują do wyrażania swoich potrzeb, pomysłów. Sprzyjają również rozwojowi fizycznemu dziecka.
Dzieci opanowują różne elementy ruchu, uczą się kontrolować ciało, osiągają większą sprawność ruchową w zakresie
motoryki dużej i koordynacji ruchów rąk.
Zestaw wybranych ćwiczeń:
1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i orientacji w przestrzeni:
• leżenie na plecach, brzuchu, turlanie się,
• ślizganie się wkoło na brzuchu, plecach,
• „młynek” - w siadzie skulnym kręcenie się w miejscu,
• uderzanie stopami (palcami nóg, piętami) o podłogę, można wykonać w pozycji siedzącej.
2. Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie w poruszaniu się w otoczeniu:
• przechodzenie pod „mostem” zbudowanym przez dorosłego pozostającego w klęku podpartym,
• przechodzenie przez przeszkodę (partnera leżącego na podłodze),
• jazda na plecach - ciągnięcie dziecka leżącego na plecach po podłodze za ręce, za nogi, turlanie się,
• jeżdżenie w siadzie po podłodze – dziecko siedzi tyłem do partnera, który trzyma je pod pachy i kieruje ruchem,
• ciągnięcie dziecka w kocu po podłodze.
3. Nauka współdziałania i partnerstwa:
• kołysanie dziecka obejmowanego rękami, nogami i tułowiem przez partnera,
• wzajemne kołysanie na plecach w siadzie ugiętym na podłodze (chwyt za ręce, przeciąganie się nawzajem na plecy),
• kołysanie się siedząc przodem do siebie w siadzie płaskim z chwytem za ręce: na boki, do przodu i tyłu,
• uderzanie o swoje kolana lub kolana dziecka, w siadzie skrzyżnym przodem do siebie, rękami uderzamy o swoje kolana,
a potem o kolana dziecka, najpierw wolno, potem coraz szybciej jednocześnie,
4. Rozwijanie siły i sprawności fizyczne.
• dziecko stara się „popchać” dorosłego tak żeby stracił równowagę. (dorosły siedzi na podłodze i po chwili oporu
pozwala się przewrócić),
• rozwijanie „kłębka” – dziecko rozwija dorosłego zwiniętego w „kłębek” (siad skulny na podłodze)– odciąga głowę, ręce
i nogi ,
• dorosły leży tyłem na podłodze mocno „dociśnięty” ,dziecko stara się oderwać poszczególne części ciała: nogi, ręce.
Bibliografia:
1. Sherborne W., Sadowski B.: "Ruch rozwijający dla dzieci", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r.
2. Przasnyska M., Kisiel B., Bogdanowicz M.: "Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", WSiP, 2003 r.

Mgr Iwona Zając

Kojarzenie obrazków z funkcją zmysłów
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ OBRAZKI Z GAZATEK REKLAMOWYCH RÓŻNYCH
SKLEPÓW.WYTNIJ OBRAZKI
(3-6 Z KAŻDEJ KATEGORII), PRZEDSTAWIAJĄCE
PRZEDMIOTY PASUJĄCE DO RÓŻNYCH ZMYSŁÓW - KATEGORII, CZYLI DO
OGLĄDANIA ,WĄCHANIA, SŁUCHANIA, DOTYKANIA I SMAKOWANIA. NA KARTCE
PAPIERU NARYSUJ TABELKĘ ,TAK, ABY WYCIĘTE OBRAZKI MOGŁY TAM SIĘ
ZMIEŚCIĆ (JAK PONIŻEJ) I WKLEJ LUB NARYSUJ :

SMAKOWANIE OGLĄDANIE
JĘZYK
OKO

DOTYKANIE SŁUCHANIE WĄCHANIE
DŁOŃ
UCHO
NOS

PODAWAJ, PROSZĘ DZECKU OBRAZKI POJEDYNCZO I POPROŚ, ABY DOBRAŁO
OBRAZKI DO PRZEDSTAWIONYCH RYSUNKÓW REPREZENTUJĄCYCH ZMYSŁY,
PYTAJ: „GDZIE PASUJE ?”

Mgr Marzena Łabuda
Drogi rodzicu. Proszę przeczytać polecenie.

Igor F.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna
dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Równoczesny
wyprost obu nóg przez przesuwanie
stóp po podłodze z kontrolą
przyleganie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

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

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

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz na
odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w
czasie trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rak w górę w skos,
wydech ustami w czasie pięciu
kroków i opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch- Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Mgr Iwona Zając
Kojarzenie obrazków z funkcją zmysłów

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ OBRAZKI Z GAZATEK REKLAMOWYCH RÓŻNYCH
SKLEPÓW.WYTNIJ OBRAZKI
(3-6 Z KAŻDEJ KATEGORII), PRZEDSTAWIAJĄCE PRZEDMIOTY
PASUJĄCE DO RÓŻNYCH ZMYSŁÓW - KATEGORII, CZYLI DO OGLĄDANIA ,WĄCHANIA,
SŁUCHANIA, DOTYKANIA I SMAKOWANIA. NA KARTCE PAPIERU NARYSUJ TABELKĘ ,TAK,
ABY WYCIĘTE OBRAZKI MOGŁY TAM SIĘ ZMIEŚCIĆ (JAK PONIŻEJ) I WKLEJ LUB NARYSUJ :

SMAKOWANE
JĘZYK

OGLĄDANE DOTYKANE SŁUCHANE WĄCHANIE
OKO
DŁOŃ
UCHO
NOS

PODAWAJ, PROSZĘ DZECKU OBRAZKI POJEDYNCZO I POPROŚ, ABY DOBRAŁO
OBRAZKI DO PRZEDSTAWIONYCH RYSUNKÓW REPREZENTUJĄCYCH ZMYSŁY,
PYTAJ: „GDZIE PASUJE ?”

Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

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

Krystian B.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha.
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 ćwiczy z dzieckiem. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: w czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę
– wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: w czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji ”skrzydełka” leżą na
podłodze. Na brzuchu ułożony
woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z
dmuchnięciem na woreczek i powrót
do leżenia. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- siad ugięty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Przyciągnięcie jednego kolana do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane
i złączone. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych nóg
nisko! nad podłogę. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak
aby szybowało w powietrzu
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad
podłogę i wykonanie nimi nożyc
pionowych. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

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

Dr Tomasz Fetzki
W związku ze zbliżającym się Świętem Konstytucji Trzeciego Maja
proszę wydrukować szablon polskiego godła zamieszczony poniżej
i wykonać z Krystianem następujące zadania:
- niech obejrzy obrazek i postara się opowiedzieć PEŁNYMI
ZDANIAMI, co na nim widzi,
- niech nazywa PEŁNYMI ZDANIAMI poszczególne elementy orła: “To
jest głowa”, “To są pazury” itp.,
- niech określa strony i kierunki, np. Na pytanie: “Co jest u góry?” niech
odpowiada: “U góry jest głowa”, “Co jest po prawej stronie? - “Po
prawej stronie jest skrzydło” itd.
- proszę znaleźć na internecie kolorowy rysunek godła i pytać Krystiana,
co na obrazku jest białe, co czerwone i co żółte: on ma odpowiadać
oczywiście PEŁNYMI ZDANIAMI,
- na koniec niech pokoloruje obrazek wybraną techniką (kredki, farby,
plastelina itp.), mówiąc PEŁNYMI ZDANIAMI, jaką część jakim
kolorem wypełnia, np. “Dziób maluję na żółto”.

Bartosz S.
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 Bartkowi działanie – oddać
mu zabawkę – oczekujemy naśladowania działania. Następnie proszę pytać o załączone zdjęcia – gdzie je?; gdzie
przytula? ……itd. – Bartek wskazuje palcem – jeśli nie – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka
Proszę przygotować obrazki, klocki, zakrętki – 2 komplety po 8 sztuk (takich samych) – ułożyć sekwencję
dwuelementową – Bartek naśladuje ułożenie sekwencji poniżej ułożonego przez Panią wzoru. Poniżej link szczegółowo
wyjaśniający sposób działania
https://centrummetodykrakowskiej.pl/blog/czym-sa-sekwencje/

Dr Tomasz Fetzki
1. Powtarzamy ćwiczenie z poprzednich zajęć, bo Bartek bardzo je lubi
i ładnie się na nim skupia: Proszę zanucić Bartkowi piosenkę. Za
każdym razem chłopiec ma pokazać wymienioną w zwrotce część ciała,
czyli nos, ucho, czoło i rękę.
Lata lata osa, koło Bartka nosa!
Lata lata mucha koło Bartka ucha!
Lata lata pszczoła, koło Bartka czoła!
Lata lata bąk, koło Bartka rąk!
Ćwiczenie proszę powtórzyć kilka razy.
2. Następnie, w związku ze zbliżającym się Świętem Konstytucji
Trzeciego Maja proszę wydrukować szablon polskiego godła
zamieszczony poniżej i wykonać z Bartkiem następujące zadania:
- niech obejrzy obrazek i postara się opowiedzieć, co na nim widzi,
wskazując palcem wymieniony przez Państwa element: np. “Pokaż
głowę”, oraz odpowiadając na pytania gestami “TAK” albo “NIE” (ruch
głową lub inny używany przez Bartka w domu sposób), na przykład:
“Czy to jest skrzydło?” itp.,
- proszę znaleźć na internecie kolorowy rysunek godła i pytać Maksa, co
na obrazku jest białe, co czerwone i co żółte: on ma odpowiadać
wskazując palcem: na przykład: “Gdzie widzisz czerwony kolor?”, “Co
jest białe?” itp.,
- na koniec niech pokoloruje obrazek wybraną techniką (kredki, farby,
plastelina itp.).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie wzdłuż rozciągniętej skakanki, liny.
2. Kopanie piłki do celu.
3. Szukanie budzika schowanego w domu.

Tymon S.

Mgr Alicja Borys-Fizela

DROGI RODZICU DZISIAJ DO ZABAWY Z APRASZA WESOŁA OŚMIORNICA.
MATYLDA PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA STRONĘ Z
PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM.ZACHOWAJCIE PORZĄDEK
ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-5.. RODZICU JEŚLI CHCESZ POWIĘKSZYĆ OBRAZ
KONKRETNEGO ĆWICZENIA- SKOPIUJ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ SLAJDU DO
DOKUMENTU TEKSTOWEGO.
ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY 
https://view.genial.ly/5ea1f7116489ab0dc21fc424/interactive-image-tymon

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Chodzenie po murkach, krawężnikach- wskakiwanie i zeskakiwanie
2. Naśladowanie odgłosów płynących z urządzeń domowych np. czajnik, odkurzacz.

Amelia K.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Przeciwieństwa.
Rodzicu nazwij obrazki parami (zimne – gorące), następnie poproś, aby Amelka pokazała, gdzie jest zimne, gdzie gorące.
Zadaj pytanie? Jakie są lody? Jaka jest kawa? Pilnuj Mamo Amelki, aby dziecko odpowiadało całym zdaniem.
Mamo poproś, żeby Amelka sama nazwała przeciwieństwa.
Wykonaj to zadanie (zgodnie z powyższą instrukcją) ze wszystkimi parami wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym.
(zdjęcia z www.zielonaopiekunka.tk)

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i ściągające łopatki.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona.
Pod brzuchem w okolicach pępka,
zrolowany kocyk lub ręcznik. RuchWymach rękoma w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

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

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

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

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

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód
przed siebie. Głowa uniesiona,
wyciągnięta w przód, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch- klaśnięcie w
dłonie, następnie przeniesienie
wyprostowanych rak bokiem nad
podłogą do bioder i klaśnięcie w
dłonie nad biodrami. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w
pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na
podłodze, leży piłeczka lub wata,
piórko. Ruch- Wdech nosem, a
następnie silne dmuchnięcie w
piłeczkę, tak aby potoczyła się do
przodu. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Damian M.
Mgr Jolanta Staudt

Witaj Damianku! Przygotowałam dla Ciebie zadania.
• Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania:
1. Kto ma nowe buty?
2. Kto kupił te buty?
3. Dlaczego Kuba lubi nowe buty?
4. Komu Kuba pokazuje buty?
Proszę synowi przeczytać pytania. Pozdrawiam!
NOWE BUTY
KUBA MA NOWE BUTY.
TE BUTY KUPIŁA MU MAMA.
KUBA LUBI JE, BO SĄ MODNE.
ON POKAZUJE BUTY ADAMOWI.
Poniżej znajduje się rysunek. Przyjrzyj się dokładnie i odpowiedz
na pytania. Proszę mamę o odczytanie pytań. Dziękuję.
Powodzenia!

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

2.

3.

4.

5.

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

2 serie po
7
powtórzeń.

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

2 serie po
7
powtórzeń

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

2 serie po
7
powtórzeń.

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

6.

Ilość
powtórzeń

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

8.

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

Ćwiczenie
wykonujemy na
obie nogi

Wykonujemy
ćwiczenie na obie
strony.

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

2 serie po
7
powtórzeń
2 serie po
7
powtórzeń

2 serie po
7
powtórzeń

Ruch-Obracanie piłki stopami.
7.

Uwagi

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

2 serie po
7
powtórzeń.

3
powtórzenia.

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

Mgr Marzena Łabuda
Proszę rodziców o pomoc w wykonaniu zadania.

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

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i ściągające łopatki.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona.
Pod brzuchem w okolicach pępka,
zrolowany kocyk lub ręcznik. RuchWymach rękoma w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

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

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

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

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

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód
przed siebie. Głowa uniesiona,
wyciągnięta w przód, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch- klaśnięcie w
dłonie, następnie przeniesienie
wyprostowanych rak bokiem nad
podłogą do bioder i klaśnięcie w
dłonie nad biodrami. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w
pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na
podłodze, leży piłeczka lub wata,
piórko. Ruch- Wdech nosem, a
następnie silne dmuchnięcie w
piłeczkę, tak aby potoczyła się do
przodu. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Mgr Jolanta Staudt
Temat: Czytamy ze zrozumieniem.

Witaj Kryspin! Przygotowałam dla Ciebie zadania.
• Proszę, żeby tato przeczytał Ci ten tekst, a Ty odpowiedz na
pytania:
1. Kto ma nowe buty?
2. Kto kupił te buty?
3. Dlaczego Kuba lubi nowe buty?
4. Komu Kuba pokazuje buty?
Proszę synowi przeczytać pytania. Pozdrawiam!
NOWE BUTY
KUBA MA NOWE BUTY.
TE BUTY KUPIŁA MU MAMA.
KUBA LUBI JE, BO SĄ MODNE.
ON POKAZUJE BUTY ADAMOWI.
Poniżej znajduje się rysunek. Przyjrzyj się dokładnie i odpowiedz
na pytania. Proszę tatę o odczytanie pytań. Dziękuję.
Powodzenia!

