Hanna F.
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. ZADANIEM
DZIECKA JEST NAZWANIE OBRAZKA JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ
( WYPOWIEDZ NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY OBRAZKÓW
LOSOWO I MÓWI DO DZIECKA :,, POKAŻ SMOK… SŁOŃ itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE
WSKAZUJE RODZIC DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ DZIECKA NA
WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR
RODZICU ODRYSUJ SZABLON ŻÓŁWIA Z KOLOROWEGO PAPIERU I WYTNIJ
( FIGURY MOGĄ BYĆ W JEDNYM KOLORZE LUB KAŻDA FIGURA W INNYM).
ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOZENIE WZORU W KONTURACH. POWODZENIA 

3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY
RODZIC I DZIECKO MAJĄ TAKI SAM ZESTAW ZABAWEK: MIŚ, TALERZ, ŁYŻKA, KUBEK.
RODZIC PROPONUJE ZABAWĘ, W KTÓREJ MIŚ JEST GŁODNY, WIĘC TRZEBA GO
NAKARMIĆ. RODZIC MODELUJE SPOSÓB KARMIENIA MISIA, A NASTĘPNIE PODAWANIA MU
NAPOJU. DZIECKO, OBSERWUJĄC ZACHOWANIE RODZICA, NAŚLADUJE POSZCZEGÓLNE
CZYNNOŚCI.
https://edu.dalejrazem.pl/z-7-13-zabawa-tematyczna-karmienie-misia

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST
ZIDENTYFIKOWANIE OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW.

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

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

Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

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

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

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

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane, głowa wyciągnięta w
górę, wzrok skierowany przed siebie.
Ręce w pozycji „skrzydełek”. RuchSkłon głowy w tył i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
5 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 rąk 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 Iwona Zając
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DZIECKU TAKI SAM OBRAZ GRAFICZNY, JAK PONIŻEJ., NAJLEPIEJ NA KARTCE UŁOŻONEJ
POZIOMO. WYPOWIADAJ KOLEJNO PRZEDSTAWIONE GŁOSKI WODZĄC PALCEM OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY.JEŚLI TO
KONIECZNE PRZYTRZYMAJ WSKAZUJĄCY PALUSZEK DZIECKA I WSPÓLNIE WYKONAJCIE KILKA RAZY TO ĆWICZENIE
.NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU WIDOCZNE LITERY, (JEDNA NA CAŁEJ STRONIE) NA TYLE DUŻE I SZEROKIE, ABY W ŚRODKU
ZMIEŚCIŁ SIE PALUSZEK DZIECKA. ZADANIEM DZIECKA JEST PRZESUWANIE PALCEM PO KSZTAŁCIE LITER ,A PÓŹNIEJ
NARYSOWANIE LINII WEWNĄTRZ LITER,TAK , ABY POWSTAŁY TAKIE SAME ICH KSZTAŁTY

Tomasz Ka.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według wskazówek:
-na jednej kartce narysujcie domek (wzór macie poniżej)
- na drugiej: drzewo, kwiat, jabłko, słońce, chmurę, motyla, ptaka
- wytnijcie je .
Następnie rodzicu dawaj dziecku polecenia:
-obok domu przyklej drzewo
-nad domem przyklej chmurę, słońce i ptaka
-pod domem przyklej kwiatka
- na drzewie przyklej jabłko

2. Nauka przyimków- na, pod, obok, w. Rodzicu dziś zabawy praktyczne. Rodzicu przygotuj 4 przedmioty
np.koszyk, łóżko, stół, szafa. Do tego wybieramy cztery przedmioty do manipulowania, np.: guzik. but,
miskę, piłkę.
Najpierw uczymy nazw przedmiotów., by dziecko potrafiło odpowiedzieć na pytania: Co robi? “Koszyk”,
“stół”, “buda”, “guzik’, “miska”,”piłka’. Po nauczeniu nazw przedmiotów, dziecko nazywa przedmioty w
momencie ich prezentacji.
Uczymy wyrażeń przyimkowych: na stole, pod łóżkiem, w koszyku, obok budy wykorzystując dowolny inny
przedmiot. Umieszczamy ten przedmiot w konkretnym miejscu wprowadzając wyrażenia przimkowe: na stole,
w koszyku, pod łóżkiem, obok budy. Pokazujemy dziecki gdzie ma leżec przedmiot I uczymy odpowiedzi na
pytnia: W czym?, Na czym?, Pod czym?. Obok czego?
Następnie przechodzimy do ogólnego pytania Gdzie?, wsazując miejsce, o które nam chodzi.
Następnie prcedurę powtarzamy wraz z dzieckiem opisując sytuację językowo:
-guzik w koszyku
-miska pod łóżkiem
-piłka na stole
-but obok szafy
Po kilkakrotnym wykonaniu zadania dziecko powinno zapamiętać gdzie leży dany przedmiot I potrafić opisać
sytuację.

Marcelina S.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie wszystkich
samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….
2. Rodzicu proszę odczyj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
Odpowiedzcie na pytania poniżej.

WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?

Mgr Iwona Zając
TWORZENIE WYRAZÓW Z PIERWSZYCH LITER OKREŚLAJĄCYCH NAZWĘ OBRAZKA
DROGI RODZICU ! POMÓŻ ,PROSZE, DZIECKU WYKONAĆ POLECENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA
OBRAZKACH.UTWORZONE WYRAZY PROSZĘ ZAPISAĆ NA KARTCE.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie tych
części ciała).
2. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu.

Oliwia CH.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DZIECKU TAKI SAM OBRAZ GRAFICZNY, JAK PONIŻEJ., NAJLEPIEJ NA KARTCE UŁOŻONEJ
POZIOMO. WYPOWIADAJ KOLEJNO PRZEDSTAWIONE GŁOSKI WODZĄC PALCEM OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY.JEŚLI TO
KONIECZNE PRZYTRZYMAJ WSKAZUJĄCY PALUSZEK DZIECKA I WSPÓLNIE WYKONAJCIE KILKA RAZY TO ĆWICZENIE
.NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU WIDOCZNE LITERY, (JEDNA NA CAŁEJ STRONIE) NA TYLE DUŻE I SZEROKIE, ABY W ŚRODKU
ZMIEŚCIŁ SIE PALUSZEK DZIECKA. ZADANIEM DZIECKA JEST PRZESUWANIE PALCEM PO KSZTAŁCIE LITER ,A PÓŹNIEJ
NARYSOWANIE LINII WEWNĄTRZ LITER,TAK , ABY POWSTAŁY TAKIE SAME ICH KSZTAŁTY

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenie poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski
gimnastycznej.
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 ! Rodzic

Zdjęcie/Rysunek

ćwiczy z dzieckiem.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Chwyć poziomo kij. Wyprostuj
się, głowę ustaw w przedłużeniu tułowia,
złącz łopatki, napnij brzuch. Ruch- Unieś
kij w górę, do wysokości barków..
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.

Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Złap kij na wysokości barków.
Ruch- Wykonaj ruchy takie jak przy
wiosłowaniu. Pamiętaj o utrzymaniu
prawidłowej postawy ciała. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, rodzic trzyma tasiemkę przed
ustami dziecka. Ruch- Wdech nosem, a
następnie silne dmuchnięcie w tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Można użyć banki mydlane.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Złap kij poziomo na wysokości
barków. Ruch- Prowadź kij w prawo,
jednocześnie skręcając głową w przeciwną
stronę. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na obie
strony. Pamiętaj aby nie unosić barków i
zachować wyprostowaną sylwetkę. Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Ustaw kij pionowo opierając o
podłogę. Wyprostuj plecy, głowę ustaw
dokładnie w przedłużeniu tułowia. Chwyć
kij na wysokości barków. Ruch- Dociśnij
kij do podłogi i utrzymaj tę pozycję przez
ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w dół.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, na stole stoi zapalona świeca.
Ruch- Wdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Chwyć poziomo kij. Wyprostuj
się, głowę ustaw w przedłużeniu tułowia,
patrz przed siebie. Ruch- Unieś kij w
górę, nad głowę i opuść. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, chwyć kij poziomo
za oba końce . Ruch- Prowadź kij w
prawą stronę, jednocześnie skręcając
głową przeciwnym kierunku.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy na obie strony.
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU DZISIAJ PROPONUJĘ ZAPOZNANIE SIĘ Z KRÓTKIMI FILMIKAMI
INSTRUKTAŻOWYMI I PRACĘ W OPARCIU O NIE. POWODZENIA 

1.NAUKA STWIERDZANIA IDENTYCZNOŚCI- DOPASOWYWANIE
IDENTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
https://edu.dalejrazem.pl/nauka-dopasowywania-przedmiotow-z-tej-samej-kategorii

2. SKŁADANIE OBRAZKA Z 2 CZĘŚCI:
https://edu.dalejrazem.pl/nauka-skladania-obrazkow-dwu-i-trzyczesciowych

3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY – KARMIENIE MISIA
https://edu.dalejrazem.pl/z-7-13-zabawa-tematyczna-karmienie-misia

4. WSKAZYWANIE OBIEKTÓW:
https://edu.dalejrazem.pl/lokalizowanie-i-wskazywanie-palcem

5.ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PECS
PROSZĘ ARANŻOWAĆ JAK NAJWIĘCEJ SYTUACJI MOTYWUJĄCYCH CÓRKĘ
DO AKTYWNEJ KOMUNIKACJI.PROSZĘ ARANŻOWAĆ SYTUACJEJ ABY CÓRKA
PRZEGLĄDAŁA JAK NAJCZĘŚCIEJ SWOJĄ KSIĄŻECZKĘ PECS – OTWIERAŁA JĄ
I WYBIERAŁA POTRZEBNY W DANYM MOMENCIE OBRAZEK.

Miłosz P.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę odczyj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
Odpowiedzcie na pytania poniżej.
WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?
2. Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według poniższych wskazówek:
-na jednej kartce narysujcie domek (wzór jest na obrazku)
- na drugiej drzewo, kwiat, jabłko, słońce, chmurę, motyla, ptaka
- wytnijcie je.
Następnie zadawaj dziecku polecenia według poniższych pytań:
-obok domu przyklej drzewo
-nad domem przyklej chmurę, słońca I ptaka
-pod domem przyklej kwiatka
- na drzewie przyklej jabłko

Mgr Alicja Borys-Fizela
RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE
KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU.
1.ROZWIJANIE ORIENTACJI W CZASIE

RODZICU POPROŚ DZIECKO, ABY WYMIENIŁO WSZYSTKIE DNI TYGODNIA.
ZAPYTAJ:

JAKI DZIEŃ TYGODNIA JEST DZISIAJ?
JAKI DZIEŃ TYGODNIA BYŁ WCZORAJ?
JAKI DZIEŃ TYGODNIA BĘDZIE JUTRO?
2.UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR

RODZICU ODRYSUJ NA KOLOROWYM PAPIERZE FIGURY SKŁADAJĄCE SIĘ NA
SZABLON KOTA I WYTNIJ JE. ( FIGURY MOGĄ BYĆ W JEDNYM KOLORZE LUB KAŻDA
FIGURA W INNYM). ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOZENIE WZORU W KONTURACH.
POWODZENIA 

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA-UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA
BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW

ZADANIEM DZIECKA JEST ZIDENTYFIKOWANIE OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO
POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW.

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

4.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY

https://edu.dalejrazem.pl/z-10-13-zabawa-tematyczna-robieniezakupow
5. ROZWIJANIE MOWY CZYNNEJ (UŻYCIE WYRAŻENIA KOMENTUJĄCEGO ,,WIDZĘ …”).

RODZICU KIEDY DZIECKO POWIE CO WIDZI NA OBRAZKU, ZADAJ KILKA PYTAŃ
DODATKOWYCH.( PO CO PRZYJECHAŁ RYCERZ? JAK MA NA IMIĘ KOŃ?O CZYM
ROZMAWIAJĄ?, JAK SIĘ NAZYWA TO KRÓLESTWO? Itd.)

MIŁOSZ OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA OBRAZKU?

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Poproś dziecko, aby określiło konkretny obszar dotkniętego ciała lub wskazało, czy był to jeden, czy
dwa dotyki np. zamkniętymi oczami
2. Wspinanie się, przechodzenie przez tunele, turlanie
3. Ruchy bez udziału wzroku (organizacja w przestrzeni, ustawienie ciała, kończyn)

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 zobaczenia!
Materiały do ćwiczeń znajdują się poniżej.

Dr Tomasz Fetzki

1. Proszę wyjść z Maksymilianem na spacer i zerwać (albo kupić
w kwiaciarni) gałązkę bzu, tulipana i narcyza. Po powrocie do domu proszę
położyć kwiaty na stole, obejrzeć z chłopcem zdjęcia poniżej
i,
pokazując je po kolei, zadawać mu pytania: “Gdzie leży ten kwiat?” Maks ma
pokazać kwiat na stole i powiedzieć: “TU”. Gdy dobrze pokaże, proszę mu
powiedzieć: To jest bez”, “To jest tulipan”, “To jest narcyz”.
2. Po kilku powtórzeniach tego ćwiczenia proszę zapytać Maksa, bez żadnej
podpowiedzi gestem: “Gdzie jest tulipan?” (oraz inne kwiaty),
a on ma
pokazać i odpowiedzieć: “TU”.
3. Na koniec proszę wraz z nim wybrać odpowiednie kredki
i pokolorować obrazek z następnej strony.

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
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Igor K.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DZIECKU TAKI SAM OBRAZ GRAFICZNY, JAK PONIŻEJ., NAJLEPIEJ NA KARTCE UŁOŻONEJ
POZIOMO. WYPOWIADAJ KOLEJNO PRZEDSTAWIONE GŁOSKI WODZĄC PALCEM OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY.JEŚLI TO
KONIECZNE PRZYTRZYMAJ WSKAZUJĄCY PALUSZEK DZIECKA I WSPÓLNIE WYKONAJCIE KILKA RAZY TO ĆWICZENIE
.NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU WIDOCZNE LITERY, (JEDNA NA CAŁEJ STRONIE) NA TYLE DUŻE I SZEROKIE, ABY W ŚRODKU
ZMIEŚCIŁ SIE PALUSZEK DZIECKA. ZADANIEM DZIECKA JEST PRZESUWANIE PALCEM PO KSZTAŁCIE LITER ,A PÓŹNIEJ
NARYSOWANIE LINII WEWNĄTRZ LITER,TAK , ABY POWSTAŁY TAKIE SAME ICH KSZTAŁTY

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. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2 metrów.
Powtórzenia: 2 serie po 5 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 metrów 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 Marzena Łabuda
Sekwencje „Kolorowe paseczki”
Drogi rodzicu. Proszę wyciąć (z pomocą naszego dziecka) z kolorowego papieru paseczki
wielkości 1cm/10cm.
Każdego rodzaju paseczków – 5 kolorów, ma być po 20 sztuk.
Zabawa będzie polegała na układaniu sekwencji kolorowych paseczków.
Rodzic proponuje wzór sekwencji paseczków (układa przed dzieckiem)
np. zielony, czerwony, czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy.

IIIIII
Dziecko ma układać długi sznur takiej układanki, aż skończą się wszystkie paseczki. Rodzic
kontroluje wykonalność zadania.

I I I I I I I I I I I I itd.
Potem zmieniamy sekwencję i znowu dziecko układa sznur kolorowych paseczków. Bawimy
się tyle razy ile nam się podoba.
Sekwencja może składać się z mniejszej ilości kolorowych paseczków- zależy od możliwości
intelektualnych naszego dziecka. (możemy dać tylko 2 albo 3 kolory).

Igor F.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DZIECKU TAKI SAM OBRAZ GRAFICZNY, JAK PONIŻEJ., NAJLEPIEJ NA KARTCE UŁOŻONEJ
POZIOMO. WYPOWIADAJ KOLEJNO PRZEDSTAWIONE GŁOSKI WODZĄC PALCEM OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY.JEŚLI TO
KONIECZNE PRZYTRZYMAJ WSKAZUJĄCY PALUSZEK DZIECKA I WSPÓLNIE WYKONAJCIE KILKA RAZY TO ĆWICZENIE
.NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU WIDOCZNE LITERY, (JEDNA NA CAŁEJ STRONIE) NA TYLE DUŻE I SZEROKIE, ABY W ŚRODKU
ZMIEŚCIŁ SIE PALUSZEK DZIECKA. ZADANIEM DZIECKA JEST PRZESUWANIE PALCEM PO KSZTAŁCIE LITER ,A PÓŹNIEJ
NARYSOWANIE LINII WEWNĄTRZ LITER,TAK , ABY POWSTAŁY TAKIE SAME ICH KSZTAŁTY

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

1.

2.

3.

4.

Opis ćwiczenia

Czas

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

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

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

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
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. 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.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.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
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. 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
5 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 rąk 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.

Dr Tomasz Fetzki

1. Proszę wyjść z Krystianem na spacer i zerwać (albo kupić w kwiaciarni)
gałązkę bzu, tulipana i narcyza. Po powrocie do domu proszę położyć kwiaty
na stole, obejrzeć z chłopcem zdjęcia poniżej i, pokazując je po kolei, zadawać
mu pytania: “Gdzie leży ten kwiat?” Krystian ma pokazać kwiat na stole i
powiedzieć PEŁNYM ZDANIEM: “TEN KWIAT LEŻY TU”. Gdy dobrze
pokaże, proszę mu powiedzieć: To jest bez”, “To jest tulipan”, “To jest
narcyz”.
2. Po kilku powtórzeniach tego ćwiczenia proszę zapytać Krystiana, bez żadnej
podpowiedzi gestem: “Gdzie jest tulipan?” (oraz inne kwiaty), a on ma
pokazać i odpowiedzieć PEŁNYM ZDANIEM: “TULIPAN JEST TU”.
3. Na koniec proszę wraz z nim wybrać odpowiednie kredki
(niech mówi, jakie kolory wybiera) i pokolorować obrazek z następnej strony.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie tych
części ciała).
2. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu.

Bartosz S.
Dr Tomasz Fetzki

1. Proszę wyjść z Bartkiem na spacer i zerwać (albo kupić w kwiaciarni)
gałązkę bzu, tulipana i narcyza. Po powrocie do domu proszę położyć kwiaty
na stole, obejrzeć z chłopcem zdjęcia poniżej i, pokazując je po kolei, zadawać
mu pytania: “Gdzie leży ten kwiat?” Bartek ma pokazać kwiat na stole. Gdy
dobrze pokaże, proszę mu powiedzieć: To jest bez”, “To jest tulipan”, “To jest
narcyz”.
2. Po kilku powtórzeniach tego ćwiczenia proszę zapytać Bartka, bez żadnej
podpowiedzi gestem: “Gdzie jest tulipan?” (oraz inne kwiaty), a on ma go
pokazać.
3. Na koniec proszę wraz z nim wybrać odpowiednie kredki
i pokolorować obrazek z następnej strony.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie, naśladowanie globalne wyrazów
Proszę przygotować zdjęcia najbliższych członków rodziny. Napisy wydrukować dwa razy, rozciąć. Pierwszy zestaw - kłaść na zdjęcie odpowiedni napis – nazywać – tu
mama(zdjęcie) i tu MAMA (napis) itd.
Drugi zestaw rozciąć – dawać kolejno Bartkowi – układa na zasadzie taki sam - TATA – TATA
Prosi Pani Bartka o podawanie/sprzątanie jednego zestawu napisów – daj ALA….. daj TATA…..itd. (wciąż na stole są zdjęcia – podpowiedzi)
Odwraca Pani zdjęcia na drugą stronę i Pyta Bartka – Gdzie BABA? – oczekujemy, że Bartek wskaże odpowiedni napis – jeśli nie – prowadzimy rękę dziecka w kierunku napisu
– tu BABA – odwracamy zdjęcie (zawsze) – sprawdzamy – tu BABA i tu baba……itd.
Napisy leżą na zdjęciach – Pani pyta Kto?/Co? – odpowiada, wskazując palcem na zdjęcie/napis – ALA. Powtarza Pani pytanie- Kto? – oczekujemy, że Bartek wskaże palcem,
powtórzy – ALA – jeśli nie nazywa, nie pokazuje palcem – modelujemy – prowadzimy rękę Bartka – wskazujemy, nazywamy
Zbieracie wszystkie napisy (sprzątacie) – bierze Pani do ręki wybrane zdjęcie (np. mama), prosi Pani o napis - daj MAMA ……itd

BARTEK
ALA
COLA

MAMA
BABA
HALO

TATA
DZIADZIA
PILOT

Obrazki zamieszczone poniżej proszę wprowadzić po tym, jak Bartek zacznie rozpoznawać wyrazy nacechowane emocjonalnie (członkowie rodziny)

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu.
2. Lepienie ciasta z mąki i wody – dotykanie , gniecenie, wałkowanie.

Tymon S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE
KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU.
1.WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBIEKTÓW NA OBRAZKACH
RODZICU WSKAZUJ PALCEM DZIECKU POJEDYNCZE OBRAZKI. ZADANIEM DZIECKA
JEST NAZWANIE OBRAZKA JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ
NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY OBRAZKÓW LOSOWO I MÓWI DO
DZIECKA :,, POKAŻ SMOK… SŁOŃ itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE WSKAZUJE RODZIC
DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ DZIECKA NA WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST
ZIDENTYFIKOWANIE OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW.

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

3. UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR
RODZICU ODRYSUJ NA KOLOROWYM PAPIERZE FIGURY SKŁADAJĄCE SIĘ NA
SZABLON KOTA I WYTNIJ JE. ( FIGURY MOGĄ BYĆ W JEDNYM KOLORZE LUB KAŻDA
FIGURA W INNYM). ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOZENIE WZORU W KONTURACH.
POWODZENIA 

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY
https://edu.dalejrazem.pl/z-10-13-zabawa-tematyczna-robienie-zakupow
5. NAŚLADOWANIE SEKWENCJI 3- ELEMENTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM
SAMOGŁOSEK:
https://edu.dalejrazem.pl/sekwencje-samoglosek-ukladanie-sekwencji-3elementowej
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie tych
części ciała).
2. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu.

Amelia K.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Moje ulubione bajki…
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Wytnij elementy umieszczone na dole strony. Z której bajki one pochodzą? Przyklej je przy odpowiedniej
postaci. Pamiętasz tytuły bajek?

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.

Damian M.
Mgr Jolanta Staudt

Witaj, Przygotowałam dla Ciebie zadania.

• Przeczytaj tekst, podziel wyrazy na sylaby.
• Odpowiedz na powyższe pytania.
Proszę mamę, aby przeczytała synowi pytania.

Mgr Marzena Łabuda
Sekwencje „Kolorowe paseczki”
Drogi rodzicu. Proszę wyciąć (z pomocą naszego dziecka) z kolorowego papieru paseczki
wielkości 1cm/10cm.
Każdego rodzaju paseczków – 5 kolorów, ma być po 20 sztuk.
Zabawa będzie polegała na układaniu sekwencji kolorowych paseczków.
Rodzic proponuje wzór sekwencji paseczków (układa przed dzieckiem)
np. zielony, czerwony, czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy.

IIIIII
Dziecko ma układać długi sznur takiej układanki, aż skończą się wszystkie paseczki. Rodzic
kontroluje wykonalność zadania.

I I I I I I I I I I I I itd.
Potem zmieniamy sekwencję i znowu dziecko układa sznur kolorowych paseczków. Bawimy
się tyle razy ile nam się podoba.
Sekwencja może składać się z mniejszej ilości kolorowych paseczków- zależy od możliwości
intelektualnych naszego dziecka. (możemy dać tylko 2 albo 3 kolory).

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do ściany.
Ruch-Toczenie piłki stopami po
ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi
uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) 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 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) 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.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku 1,5-2
metry. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Kryspin W.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Rebusy głoskowe.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Co słyszysz na początku wyrazu lis (L), na początku wyrazu arbuz (A), na początku wyrazu sanki (S). Połącz
pierwsze litery L-A-S. Jaki wyraz powstanie z pierwszych głosek nazw tych obrazków?
Narysuj go. (na podstawie zeszytu Przedszkole przyszłości)

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną.
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

Zdjęcie/Rysunek

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok, w jednej dłoni
woreczek lub inny przedmiot. Głowa
uniesiona, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch: Przeniesienie wyprostowanych
rąk w tył i przeniesienie woreczka z
ręki do ręki nad biodrami.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
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.- Podpór tyłem.
Ruch: Chód na czworakach w różnych
kierunkach ok 20-30 sekund.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi
ugięte w kolanach. Dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Ruch: Przejście do
siadu prostego, wysunięcie nóg w
przód i powrót do siadu skulnego.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSIP. Warszawa 1998 r.
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSIP. Warszawa 1988 r

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Ręce
wzdłuż tułowia. Głowa uniesiona,
wzrok skierowany w podłogę. Pod
brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk lub ręcznik.
Ruch: Uwagi: W czasie ćwiczenia
klatka piersiowa powinna przylegać
do podłogi. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż.
Woreczek lub książka ułożona na
kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.
Ruch: wytrzymaj w tej pozycji ok. 36 sekund. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.

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.

Mgr Jolanta Staudt
Temat: Czytamy ze zrozumieniem.
Proszę, żeby tato przeczytał Ci tekst i pytania.

