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KRYSTIAN D.-TERAPIA PEDAGOGICZNA 

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT DO DZIECKA 

POWIEDZ JAKA JEST OSOBA NA ZDJĘCIU: WESOŁA, SMUTNA, ZDZIWIONA, SMUTNA, ZŁA, ZAMYŚŁONA, , 

PRZESTRASZONA 

          

   

 

ZAPINANIE RÓŻNEGO TYPU ZAPIĘĆ 

ROZWIJANIE   CZYNNOŚCI   SAMOOBSŁUGOWYCH PRZY CZYNNOŚCIACH   HIGIENICZNYCH, 

PRZY  UBIERANIU SIĘ  

RODZICU ZADAJ DZIECKU PYTANIE? 

CO  ONA ROBI? CO ON ROBI? 

 

   



  

 

WSPÓLNA ZABAWA TEMATYCZNA –WARSZTAT SAMOCHODOWY (UŻYWAMY ZABAWEK, 

PRZEDMIOTÓW DOMOWYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W WARSZTACIE 

SAMOCHODOWYM 

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: UŁÓŻ WEDŁUG WZORU (WYKORZYSTUJEMY 

MATERIAŁY DOSTĘPNE W DOMU NP. GUZIKI, KLAMERKI) 

    

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE 

 

 



 

Mgr Katarzyna Onuchowska 
 

Temat: Wiosna- ptaki 

 

1. Rodzicu proszę pomóż wykonać  dziecku zadanie według intrukcji.  Omówcie obrazek  według pytań,: Kto 

to jest ?, Jaki ma kolor dzioba? Jaki ma kolor nóg?Jakie ma skrzydła? 
 A następnie odczytaj dziecku początek zdań. Zadaniem dziecka jest to zdanie dokonczyć poniższymi 

wyrazami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOCIAN 
 

 

BOCIAN MA CZERWONY ……………………ORAZ CZERWONE  ………………………. 

 

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

 

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

 

 

DZIÓB              NOGI                     SKRZYDŁA                    PIÓRA 

 

2.Rodzicu proszę pokoloruj bociana z dzieckiem. Pamiętaj o prawidłowej pozycji w czasie rysowania oraz 

poprawności trzymania kredki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



Anna Magdalena D. 

 
Mgr Magdalena Małecka 

 
RÓŻNICOWANIE CZĘŚCI  CIAŁA 

RODZICU MOŻNA WYKORZYSTAĆ  ZABAWKE MISIA DO ĆWICZENIA CZĘŚCI CIAŁA  

W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM BĄDŹ POSTAĆ CZŁOWIEKA. PROSZĘ WYKORZYSTAĆ 

KOMUNIKAT: POKAŻ……………….GDZIE JEST……………………… 

 

 

NAUKA    DOKONYWANIA     WYBORÓW 

DAJEMY DZIECKU DO WYBORU DWIE AKTYWNOŚCI :WSPÓLNE OGLĄDANIE KSIĄŻECZEK LUB ZABAWA  NAPRZEMIENNA 

Z PIŁKĄ.  

PYTAMY DZIECKA : CHCESZ  POOGLĄDAĆ KSIĄŻECZKĘ TAK CZY NIE, CHCESZ  POBAWIĆ SIĘ PIŁKĄ TAK CZY NIE 

GDY DZIECKO WYBIERZE DANĄ AKTYWNOŚĆ ĆWICZYMY Z DZIECKIEM: 

- Z KSIĄŻECZKĄ RÓŻNICOWANIE  OBRAZKÓW-GDZIE JEST…… 

- ZABAWA   Z PIŁKĄ  -NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI (KULANIE, KOPANIE, RZUCANIE)KTO TERAZ: JA-TY 

DOPASOWYWANIE/RÓŻNICOWANIE KOLORÓW 

RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKAT  :DOPASUJ  CZERWONY, GDZIE JEST TAKI   SAM 

 (DZIECKO MA ZNALEŹĆ TAKI SAM I POŁOĆ OBOK WYBRANEJ BUŹKI )  POTEM KOLEJNE KOLORY 

 

MOŻNA WYKORZYSTAĆ  KOLOROWE KARTECZKI, KLAMERKI W TAKICH SAMYCH KOLORACH, KOLOROWE GUZIKI 

 



 

 

 

 

 

RÓŻNICOWANIE  OBIEKTÓW 

RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKATY 

: POKAŻ………………. GDZIE JEST………… 

 

 

 

       

 

ZMIENIAMY USTAWIENIE 

 

                  

ZMIENIAMY STRONY 

                       

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i 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 Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze 

z tyłu. Ruch- Naprzemienne 

maksymalne zgięcia grzbietowe 

podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2 

serie po 10 razy. 
 

Ćw. nr 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 2) P.w.- Siad skrzyżny. 

Ruch- Ruch- odwracanie stóp dłońmi 

„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty z 

rozchylonymi kolanami, dłonie oparte 

na podłodze z tyłu. Ruch- „Klaskanie” 

podeszwową stroną stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. 

Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w 

stawie kolanowym nad druga 

wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie 

wykonujemy, prawą i lewą nogą. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie 

na kolanach. Ruch- Spychanie kolan 

w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) 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 9) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga 

osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.  

Ruch- Naprzemienne unoszenie nóg 

w górę. Nie odrywamy bioder. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle przed 

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „zabawki” 

Ruch- Wdech nosem a następnie 

dmuchanie w „zabawki” tak aby 

poruszały się po wodzie. 

Powtórzenia:  3  powtórzenia 

 

Ćw. nr 10) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie na tasiemkę. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Bibliografia: 

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   

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

 

 



Mgr Iwona Zając 

 
DROGI RODZICU !  PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3 (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY) 

KOLOROWE KWADRATY ,JAK NA RYSUNKU. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY  I NAZYWAJ 

KOLORY KOLEJNO  PO SWOJEJ STRONIE  I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ ,CZYLI 

DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK 

ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z 

SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
RODZIC 

 
 

DZIECKO 
 

A U E I Y O Ą Ę 



Ksawery J. 

 
Mgr Magdalena Małecka 
 
RODZICU  ZASTOSUJ  KOMUNIKATY 

GDZIE JEST …………. GDZIE  SĄ …….POKAŻ…………. 

 

        

    

    

 

ZABAWA  NAŚLADOWCZA 

NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI:UKŁAD RUCHOWY 

RODZICU  UŻYJ   KOMUNIKATU: ZRÓB TAK JAK JA 

- (PODSKOKI+OBROTY+KLEPANIE SIĘ PO BRZUSZKU+MACHANIE RĘKOMA W PRZÓD) 

-RUCHY RAMION DO PRZODU, POTEM DO TYŁU 

-(2 KROKI DO PRZODU+ 2KROKI DO TYŁU + PODSKOK +  3 KLAŚNIĘCIA) 

 



NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI KULINARNYCH W OPARCIU O PREZENTACJĘ-ZRÓB TAK, JAK JA-

nasypywanie mąki, nalewanie wody, dodawanie soli, łączenie składników. Ugniatanie ciasta, wałkowanie, 

formowanie kół, wałeczków.  Tworzenie  z masy solnej misia . 

odciskanie w masie solnej dłoni, stóp 

 

NAUKA WYRAŻANIA PRÓŚBDAJ MI TO 

RODZICU  SCHOWAJ DO PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA ATRAKCYJNY DLA DZIECKA  

PRZEDMIOT . PROSZĘ UMIEŚCIĆ  POJEMNIK TEN NA WIDOKU, ALE BEZ DOSTĘPU DLA 

DZIECKA. W SYTUACJI GDY DZIECKO WSKAŻE ŻE CHCE TEN PRZEDMIOT UCZ KOMUNIKATU 

DAJ MI TO. PO POWTÓRZENIU ZA NAMI DZIECKO OTRZYMUJE PRZEDMIOT NA CHWILĘ. 

 

ĆWICZENIA MANIPULACYJNE: WIESZANIE PRANIA 

RODZICU! ZADANIEM DZIECKA JEST WIESZANIE PRANIA WEDŁUG WZORU 

NA SZNURKU WIESZAMY KOLOROWE KARTKI I TAKI SAM ZESTAW DAJEMY DZIECKU DO 

POWIESZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

UŻYWAJ KOMUNIKATU: ZRÓB TAK SAMO 

 

ZABAWA  NAPRZEMIENNA   UŻYCIEM PIŁKI  , SAMOCHODZIKOW,  KLOCKÓW-ĆWICZENIE DOKONYWANIA WYBORU   Z 

UŻYCIEM KOMUNIKATU : WYBIERZ 

RODZICU UŁÓŻ KOMUNIKATÓW: PUŚĆ DO MNIE, RZUĆ, ZBUDUJ ZE MNĄ…. W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU 

RODZICU ĆWIĆ UŻYCIE ZAIMKÓW-PRZY KOMUNIKATACH: KTO TERAZ JA –TY 

 

IMITACJA WERBALNA Z UŻYCIEM ETYKIET  SYLABOWYCH 

       

       

      

PE-PU 

 

 

BA-BA TA-TO ZU-ZU PA-PA 

DA-DO BU-BI MI-ME 



RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU KOMUNIKAT 

NARYSUJ PO ŚLADZIE (proszę zwrócić uwagę na prawidłowy chwyt) 

 

 

 



AAAA

AA 

 

Mgr Andrzej Hendzak 
 
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców. 

 
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/zabawy Czas  

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą 

klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed lustrem 

porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami  do przodu i do 

tyłu. 

 

3-5 minut 

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole lub na podłodze. Przed dzieckiem ustaw kilka 

niedużych naczyń z pokrywkami. Do środka powkładaj zabawki, przedmioty itp. Poproś dziecko żeby 

zajrzało do każdego naczynia unosząc pokrywkę wykonując rotację zewnętrzną przedramienia. 

Uwagi: Można zmodyfikować ćwiczenie poprzez naklejenie interesujących elementów np. (obrazków, 

kolorów, zdjęć) na wewnętrznej stronie pokrywki. Pokrywki mogą mieć różny rodzaj uchwytów tak 

aby dziecko musiało dostosować odpowiedni chwyt. 

 

3-5 minut 

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju 

udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka. 

 

3-5 minut 

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę 

gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest 

niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć 

do siebie zabawkę. 

 

3-5 minut 



5. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc kończyny górne w ustawieniu probacyjnym 

przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą 

naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując 

stawy śródręcza. Uwagi; zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało 

elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i 

naprzemiennie. 

 

3-5 minut 

6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”. 

Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli 

dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami. 

 

3-5 minut 

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej kartce. 

Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza polec 

w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei. 

3-5 minut 

8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka 

małych  i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy 

zatopionych przedmiotów. 

 

3-5 minut 

9. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie 

wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób 

dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie 

się dwóch zwierzaków. 

 

3-5 minut 

     
 

Bibliografia:  

1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014. 

2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe, Terapia ręki. Diagnoza i terapia. 

 

 

 

 

Dominik W. 

 
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. 

mailto:szkola@zss-zary.pl


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Klaudia Matuszek 

 

Drogi rodzicu. Przeczytaj dziecku polecenie i wspomóż w prawidłowym wykonaniu polecenia. 

Naprowadzaj, nie wyręczaj! 

 

1.PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I WSKAŻ CZYM ONE SIĘ RÓŻNIĄ. POWINIENEŚ 

ODNALEŹĆ 6 ELEMENTÓW RÓŻNIĄCYCH OBRAZKI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Miłosz B. 

 
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 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. 

 

Mgr Katarzyna Onuchowska 
 

Temat: Wiosna-ptaki. 

 

1. Rodzicu proszę pomóż wykonać  dziecku zadanie według intrukcji.  Omówcie obrazek  według pytań,: Kto 

to jest ?, Jaki ma kolor dzioba? Jaki ma kolor nóg?Jakie ma skrzydła? 
 A następnie odczytaj dziecku początek zdań. Zadaniem dziecka jest to zdanie dokonczyć poniższymi 

wyrazami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BOCIAN 
 

 

BOCIAN MA CZERWONY ……………………ORAZ CZERWONE  ………………………. 

 

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

 

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

 

 

DZIÓB              NOGI                     SKRZYDŁA                    PIÓRA 

 

2.Rodzicu proszę pokolorujj bociana z dzieckiem. Pamiętaj o prawidłowej pozycji w czasie rysowania oraz 

poprawności trzymania kredki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Piotr T. 

 
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 Ewelina Gancarz 

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Smarowanie  pieczywa masłem, masłem orzechowym, galaretką, twarożkiem,  

2. Zdejmowanie skarpetek stopami. 

 

 

Mgr Iwona Zając 
 

DROGI RODZICU !  PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3 (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY) 

KOLOROWE KWADRATY ,JAK NA RYSUNKU. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY  I NAZYWAJ 

KOLORY KOLEJNO  PO SWOJEJ STRONIE  I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ ,CZYLI 

DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK 

ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z 

SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ. 

 

    

 

 
 

 RODZIC 

A U E I Y O Ą Ę 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Z. 

 
 

Mgr Katarzyna Onuchowska 

 
Temat: Wiosna- ptaki. 

 

 

1. Rodzicu proszę pomóż wykonać  dziecku zadanie według 

intrukcji.  Omówcie obrazek  według pytań,: Kto to jest ?, Jaki ma 

kolor dzioba? Jaki ma kolor nóg?Jakie ma skrzydła? 
 A następnie odczytaj dziecku początek zdań. Zadaniem dziecka jest to 

zdanie dokonczyć poniższymi wyrazami. 

 

 

 

 
 

DZIECKO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOCIAN 
 

BOCIAN MA CZERWONY ……………………ORAZ CZERWONE  ………………………. 

 

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

 

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

 

 

DZIÓB              NOGI                     SKRZYDŁA                    PIÓRA 

 

2.Rodzicu proszę pokoloruj bociana z dzieckiem. Pamiętaj o prawidłowej pozycji w czasie rysowania oraz 

poprawności trzymania kredki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. Obrysowywanie różnych części ciała z wyodrębnieniem i nazywaniem ich elementów (nogi, stopy, głowa, 

szyja, ręce). 
 

2. Poruszanie wskazaną częścią ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia Ł. 

 
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.  

mailto:szkola@zss-zary.pl


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Magdalena Małecka 
 

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT DO DZIECKA 

POWIEDZ JAKA JEST OSOBA NA ZDJĘCIU: WESOŁA, SMUTNA, ZDZIWIONA, SMUTNA, ZŁA, 

ZAMYŚŁONA 

 

       



   

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: OMÓW CO WIDZISZ NA OBRAZKU 

 

 

 

WYKONYWANIE DWU-ETAPOWEGO POLECENIA 

 

RODZICU REALIZUJ TO ZADANIE W CODZIENNYCH SYTUACJACH. UŻYWAJ DWU-

ETAPOWYCH POLECEŃ DO DZIECKA 

NP.WYCIĄGNIJ Z TORBY KLUCZE I POŁÓŻ NA STOLE. ZACZYNAJ OD POLECEŃ PROSTYCH DO 

CORAZ BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH. 

 

WYRAŻANIE PRÓŚB PRZY DOKONYWANIU WYBORU 

RODZICU DAJEMY DZIECKU DO WYBORU AKTYWNOŚCI , KTÓRE SĄ W OBSZARZE 

ZAINTERESOWAŃ DZIECKA, ABY DOKONAŁO WYBORU: CO CHCE ROBIĆ I WYRAZIŁO PROŚBĘ 

 



WCHODZENIE W ROLE SPOŁECZNE W ZABAWIE TEMATYCZNEJ/SYMBOLICZNA 

RODZICU PROPONUJEMY DZIECKU ZABAWĘ TEMATYCZNĄ NP. WSPÓLNA ZABAWA W PARKU 

PRZY UŻYCIU ZABAWEK DOSTĘPNYCH W DOMU. DAJEMY DZIECKU MOŻLIWOŚĆ WYBORU 

JAKĄ POSTACIĄ CHCE BYĆ. PODCZAS WSPÓLNEJ ZABAWY PAMIĘTAMY O ĆWICZENIU 

PPRZYWITANIA SIĘ, PRZEDSTAWIENIA SIĘ, ZAPROSZENIA DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI, 

PODZIĘKOWANIA I ZAKOŃCZENIA AKTYWNOŚCI.  

RODZICU  (WYKORZYSTUJEMY KOLOROWE KSZTAŁTY Z PAPIERU LUB INNY MATERIAŁ 

DOSTĘNY W DOMU UŻYJ KOMUNIKATU: UŁÓŻ WEDŁUG WZORU 

 

ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOŻENIE WEDŁUG WZORU A NASTĘPNIE  DAJEMY DZIECKU KOMUNIKAT: TERAZ TY 

TERAZ TWOJA KOLEJ I CZEKAMY AŻ DZIECKO UŁOŻY SAMO WZÓR. I MY UKŁADAMY WZÓR DZIECKA   Z MAŁYM 

BŁĘDEM. PYTAMY CZY JEST TAK SAMO 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NAPISZ PO ŚLADZIE 

NADLOKCSM

TE 
Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i 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 Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze 

z tyłu. Ruch- Naprzemienne 

maksymalne zgięcia grzbietowe 

podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2 

serie po 10 razy. 
 

Ćw. nr 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 2) P.w.- Siad skrzyżny. 

Ruch- Ruch- odwracanie stóp dłońmi 

„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty z 

rozchylonymi kolanami, dłonie oparte 

na podłodze z tyłu. Ruch- „Klaskanie” 

podeszwową stroną stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. 

Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w 

stawie kolanowym nad druga 

wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie 

wykonujemy, prawą i lewą nogą. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie 

na kolanach. Ruch- Spychanie kolan 

w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) 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 9) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga 

osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.  

Ruch- Naprzemienne unoszenie nóg 

w górę. Nie odrywamy bioder. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle przed 

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „zabawki” 

Ruch- Wdech nosem a następnie 

dmuchanie w „zabawki” tak aby 

poruszały się po wodzie. 

Powtórzenia:  3  powtórzenia 

 

Ćw. nr 10) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie na tasiemkę. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Bibliografia: 

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   

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

 

 

Aron Z. 
 

Mgr Magdalena Małecka  

RODZICU PROSZĘ ĆWICZYĆ I ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI OPISANE WCZEŚNIEJ  

W MOŻLIWYM DLA PAŃSTWA ZAKRESIE (Z WSZYSTKIMI  CZŁONKAMI RODZINY TAKŻE  

W NATURALNYCH SYTUACJACH)  



RAZ W TYGODNIU/RAZ NA DWA TYGODNIE PROSZĘ NOTOWAĆ (JEŚLI JEST TO MOŻLIWE) 

REAKCJE DZIECKA PODCZAS TYCH ĆWICZEŃ 

-REAGOWANIA NA IMIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH Z RÓŻNYMI CZŁONKAMI  

-NAŚLADOWANIA PROSTYCH RUCHÓW RĄK (KLASKANIE, UDERZANIE O PODŁOŻE , 

ŚWIADOME SIĘGANIE PO OBIEKTY W KONTAKTACH Z RÓŻNYMI CZŁONKAMI RODZINY-

WZMACNIANIE POŻĄDANYM DŹWIĘKIEM) 

-MANIPULACJI PRZEDMIOTAMI (NAKŁADANIE Z DZIECKIEM ELEMENTÓW NP.WIEŻY  

Z KRĄŻKÓW, KLOCKÓW PRACA NAPRZECIWKO DZECKA ROZWIJAJĄC PRZY TYM KONTAKT 

WZROKOWY,  (WZMOCNIENIE BRAWO, SUPER, OKLASKI) 

-DOKONYWANIA WYBORÓW 

-MASAŻYKI WOKÓŁ  UST OPUSZKAMI PALCÓW - RUCHY NAPRZEMIENNE  

-RÓŻNICOWANIA OBIEKTÓW Z OTOCZENIA  - KŁADZIEMY PRZED DZIECKIEM PRZEDMIOT 

UŻYWANY  I NAZYWAMY, WZMACNIANIE SKUPIENIA UWAGI NA PRZEDMIOCIE, 

MANIPULOWANIE NIM NP. BAŃKI 

MOŻNA RÓWNIEŻ WYKORZYSTAĆ MATERIAŁ DŹWIĘKOWY –ODGŁOSY ZWIERZĄT- 

NP. https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g   I  DO TEGO ZASTOSOWAĆ RÓWNOCZEŚNIE 

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY ORAZ MATERIAŁ SENSORYCZNY ( sztuczne futerko, piórka, wełniane 

elementy w zależności od  Państwa zasobów domowych, aby połączyć bodźce słuchowe, wzrokowe i 

dotykowe) 

PRZYKŁADY MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO DO WYBRANYCH ODGŁOSÓW ZWIERZĄT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g


 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  
 

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Proponuj dziecku zabawki o różnych rodzajach powierzchni – miękkie, twarde, szorstkie, gładkie, puszyste, 

kanciaste itp. 

2. Umożliwiaj dziecku kontakt ze wszystkim, co można mieszać lub ugniatać, np. różnego rodzaju ciastem. 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia równoważne. 

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

umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

jest przez rodzica/opiekuna! 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Zestaw wybranych ćwiczeń:   ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Dziecko siedzi na kocu/ręczniku. 

Unosimy boczny brzeg koca 

powodując wychylenie dziecka w 

stronę przeciwna do ruchu koca. Czas 

ćwiczenia 2-4 minuty. 
 

Dziecko w klęku prostym, osoba 

ćwicząca, chwyta je za barki, łagodnie 

popycha w przód i na boki, nie 

powodując podparcia się dziecka na 

rękach. Powyższe ćwiczenie można 

wykonać trzymając dziecko za biodra 

kołysząc powoli w przód, w tył i na 

boki. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

 

Dziecko w klęku podpartym. Osoba 

ćwicząca unosi i podtrzymuje jego 

wyprostowana nogę lub rękę i kołysze 

do przodu i do tyłu. Można tez 

zachęcać dziecko do sięgania po 

zabawkę zawieszoną lub trzymana 

przed nim. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

Dziecko w klęku prostym. Osoba 

ćwicząca, chwytając je za ręce w 

okolicy łokcia, sprowadza dziecko do 

siadu na pięty i ponownego wstania. 

Ćwiczenie należy wykonać płynnie i 

rytmiczne. Należy zwrócić uwagę 

żeby stopy lub podudzia nie były 

ułożone na zewnątrz. Czas ćwiczenia 

2-4 minuty. 

 

Dziecko w klęku podpartym. Osoba 

ćwicząca chwyta je za biodra i 

wykonuje balansowanie jego tułowiem 

do przodu i do tyłu. Czas ćwiczenia 2-

4 minuty. 

 
 

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. 

 

Osoba ćwicząca chwyta dziecko, 

będące w klęku podpartym za biodra, 

pociąga je w tył i bok, powodując 

przejście do siadu bokiem. Następnie, 

unosząc jego biodra w górę i w przód, 

ponownie doprowadza dziecko do 

klęku podpartego. Ćwiczenie  należy 

wykonywać na przemian w jedną i 

druga stronę. Czas ćwiczenia 2-4 

minuty. 

 

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. 

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



Tomasz K. 

 
Dr Tomasz Fetzki 

 

1. Cześć Tomek! Z powodu świąt długo nie było zajęć, ale już wracamy do 

pracy. Najpierw porozmawiaj z Mamą, jakie to były święta, jak się nazywały i 

jakie zwyczaje świąteczne można było zobaczyć u Ciebie w domu (uwaga dla 

Mamy – bardzo proszę dopilnować tego, by Tomek wypowiadał się zdaniami: 

choćby krótkimi, ale pełnymi!) 

A teraz na wspomnienie Wielkanocy zrobimy sobie pisankę. Obejrzyj rysunek 

(uwaga dla Mamy: proszę wydrukować szablon pisanki z kolejnej strony). 

Zaczniemy od ćwiczenia znajomości figur. To dla Ciebie nic trudnego! (Uwagi 

dla Mamy: 

Najpierw proszę go zapytać: “Gdzie jest koło”, “Gdzie jest trójkąt”, “Gdzie 

jest kwadrat”. Ma pokazać i odpowiedzieć PEŁNYM ZDANIEM: “KOŁO 

JEST TU” itd. Niech policzy, ile jest kół, kwadratów i trójkątów. 

Potem wskazujemy na figurę i pytamy: “Co to jest?”, a on odpowiada 

PEŁNYM ZDANIEM: “TO JEST KOŁO” itd.). 

 

2. A teraz poćwiczymy kierunki. To też nic trudnego, bo robiliśmy takie 

zadania wiele razy w czasie zajęć. 

(Uwagi dla Mamy: 

Pytamy Tomka: “Gdzie są figury na górze (na dole, w środku)?”, a on ma je 

wskazać i odpowiedzieć “FIGURY NA GÓRZE SĄ TU” itd. Potem pytamy: 

“Co jest na górze?”, a on odpowiada: “NA GÓRZE SĄ KOŁA” itd.). 

 

3. Na koniec pokoloruj pisankę. I to wszystko! Dziękuję za Twoją pracę. 

(Uwagi dla Mamy: 

Pytamy Tomka: “Jakim kolorem chcesz pomalować koła?” itd. On ma wybrać 

samodzielnie kredkę i odpowiedzieć PEŁNYM ZDANIEM: “POMALUJĘ 

KOŁA NA...” itd.. Dopilnowujemy, aby pomalował odpowiednie figury. W ten 

sposób kolorujemy cały obrazek.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Mgr Beata Markulak 

 
Rodzicu, pierwsza karta pracy nie wymaga Twojej pomocy, dziecko musi zakolorować tyle kółek, ile wskazują oczka na 

kostce. Jeżeli nie możesz wydrukować , niech dziecko pokaże palcem, ile kółek by zakolorowało. 

 

 

 

Kolejne karty pracy są opisane, co należy zrobić. To zadanie można powtórzyć przez kilka dni. Dziecko może też wskazać, 

które ćwiczenie bardzo mu się podoba i powtarzać je wiele razy. To dobra gimnastyka dla języka.. Rodzicu, gdyby 

dziecko nie wiedziało jak wygląda dane ćwiczenie, pokaż mu. Gdybyś sam miał trudność, po prostu coś bliskiego wymyśl. 

Każdy ruch języczkiem będzie ok. Życzę powodzenia. 



 



 

 

 

 


