Ernest S.
Mgr Anna Marciniszyn
TEMAT: Usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, rozwijanie logicznego myślenia.
Drodzy Rodzice proponuję ćwiczenia rozwijające sprawność ręki i dłoni, spostrzegania i koncentracji uwagi.
1. Zadaniem dziecka jest poprawić po śladzie niżej znajdujące się rysunki. Drodzy Rodzice! Można rysunki
skopiować według załączonego wzoru lub wydrukować. Bardzo proszę, dopilnować, aby syn w sposób
właściwy trzymał kredkę. ołówek lub inne narzędzie, za pomocą którego będzie łączył kropki (używając trzech
palców, w sposób w jaki prezentowałam podczas zajęć). Można poprosić syna, aby nazwał przedstawione
przedmioty. Trzymam kciuki! Powodzenia!

2. Drodzy rodzice! Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą nożyczki i klej. Można rysunki skopiować według
załączonego wzoru lub wydrukować. Zadaniem dziecka jest wyciąć wzdłuż linii wszystkie części/figury
składające się na obrazek, a następnie ułożyć je i przykleić w konturze drugiego obrazka. Ernest podczas zajęć
niejednokrotnie układał podobne łamigłówki z figur według wzoru. Myślę, że nie będzie miał problemów z
wykonaniem tego zadania.
Można poprosić syna, aby nazwał, policzył i figury, z jakich ułożył obrazek, porównał, których figur jest
najwięcej.

Drodzy Rodzice! Nie zapomnijcie pochwalić dziecka każdorazowo, gdy wykonana zadanie.
Trzymam kciuki! Powodzenia!
Pani Ania

Mgr Barbara Góra
Temat: Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową, rozróżnianie kształtów, kolorów,
prawidłowego stosowania kolorów według kodu, rozwijanie mowy potocznej.
Wskazówki dla rodziców:
Kontynuujemy ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową i utrwalanie znajomości figur
geometrycznych, kolorów, prawidłowego ich stosowania według ustalonego kodu.
Zadaniem 1 Ernesta jest:
- nazwanie kolorowych figur i kolorów którymi są pomalowane

- wskazanie na rysunku poniżej podobnych kształtów, nazwanie ich, opisanie rodzicom co widzi na obrazku
- pokolorowanie obrazka według kodu jak wyżej: koła na żółto, trójkąty na czerwono, kwadraty na niebiesko,
prostokąty na zielono.

Zadaniem 2
Który zajączek trafi do pisanki? Proszę, aby Ernest rysując paluszkiem drogę każdego z zajączków odgadł,
który z nich dojdzie do pisanki w dole rysunku.

Hanna K.
Mgr Anna Marciniszyn
TEMAT: KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWNAIA WYRAZÓW DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM MISIA

ĆWICZENIA:
Drodzy Rodzice! Proponuję dziś kontynuowanie zabawy w naśladowanie mowy z wykorzystaniem zabawki tym razem misia. Potrzebny będzie miś, najlepiej taki, którego dziecko najbardziej lubi. Pamiętajcie Państwo,
aby zabawka, jakiej używamy, zawsze znajdowała się w polu widzenia dziecka, blisko naszej twarzy. Dziecko
wówczas może obserwować zarówno misia jak i ruchy naszych warg podczas wypowiadania słów. Wskazane
byłoby wykonywać ćwiczenie w pozycji siedzącej.
1. Pokazujemy misia i mówimy do dziecka, głośno i wyraźnie wypowiadając słowa: Haniu, to jest miś!
TO TWÓJ MIŚ. Możemy oddać misia dziecku, jeśli chce. Gdy dziecko weźmie misia, wyciągamy swoją dłoń na
wysokości twarzy, w polu widzenia dziecka i mówimy DAJ MISIA.
2. Następnie bierzemy misia na ręce, mówimy MIŚ CHCE SPAĆ, zobacz płacze, głośno i wyraźnie
wypowiadamy E E E (płaczącym tonem). Prosimy córkę, aby spróbowała powtórzyć jak miś płacze.
Powtarzamy dźwięki kilka razy, pilnując, aby dziecko nas obserwowało.
3. Misia kładziemy, kołyszemy i głośno wypowiadamy lub śpiewamy AAA AAA AAA. Możemy misia podać
dziecku, ułożyć go na rączkach dziecka i razem z dzieckiem kołysać powtarzając/ śpiewając ciąg samogłosek
AAA AAA. Namawiamy dziecko, aby naśladowało wypowiadane dźwięki. Powtarzamy dźwięki kilka razy,
pilnując, aby dziecko nas obserwowało.
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy i prosimy dziecko, aby spróbowało naśladować gesty i wypowiadane
dźwięki.
Drodzy Rodzice! Nie zapomnijcie pochwalić dziecka każdorazowo, gdy wykonana zadanie ;-)
Trzymam kciuki! Powodzenia ; -)
Pani Ania

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 poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

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

Szymon Ł.
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 )TAK ABY DZIECKO
POWTÓRZYŁO. W ETAPIE SPRAWDZAJĄCYM JAK DZIECKO OPANOWAŁO SŁOWNICTWO
I ROZUMIENIE MOWY, MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,POKAŻ GDZIE JEST SAMOLOT” itd. JEŚLI
DZIECKI NIE WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB POPROWADŹ JEGO RĘKĘ NA
WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR. PROSZĘ OTORZYĆ LINK I W RAZIE POTRZEBY WESPRZEĆ
DZIECKO W OBSŁUDZE TEGO PROGRAMU. STARAMY SIĘ, ABY DZIECKO BYŁO JAK
NAJBARDZIEJ SAMODZIELNE, DLATEGO SZYBKO WYCOFUJEMY SWOJE WSPARCIE.
https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/figurowe-ukladanki
3. UZUPEŁNIANIE KATEGORII.
RODZICU POKAZUJ DZIECKU POJEDYNCZE OBRAZKI KATEGORII. PYTAJ CO TO JEST?
ZADANIEM DZIECKA JEST PRAWIDŁOWE NAZWANIE ZBIORÓW:
ZABAWKI/OWOCE/ZWIERZĘTA. W RAZIE TRUDNOŚCI WESPRZYJ DZIECKO, ZAMODELUJ
PRAWIDŁOWĄ NAZWĘ I WSKAŻ ODPOWIEDNI ZBIÓR.
POWIEDZ ,, ZABAWKI TO…” ZADANIEM DZIECKA JEST DOKOŃCZENIA ZDANIA POPRZEZ
WYMIENIENIE ELEMENTÓW TEGO ZBIORU: AUTO, PIŁKA, KLOCKI”. TAK SAMO POSTĘPUJ
Z POZOSTAŁYMI DWOMA ZBIORAMI.

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY
DZISIAJ PROPONUJĘ GIMNASTYKĘ ,, TAK I NIE”. POTRZEBNE BĘDĄ 2 KARTKI
Z NAPISANYMI WYRAZAMI TAK i NIE. RODZIC SIADA NAPRZECIWKO DZIECKA.
KŁADZIE PRZED SOBĄ ETYKIETĘ TAK lub NIE I POKAZUJE RUCH. JEŚLI
DOROSŁY POKAZUJE RUCH I LEŻY PRZED NIM NAPIS TAK- DZIECKO
NAŚLADUJE TEN RUCH. JEŚLI DOROSŁY POKAZUJE RUCH, A PRZED NIM LEŻY
ETYKIETA NIE- DZIECKO MUSI SIĘ POWSTRZYMAĆ OD NAŚLADOWANIA.
PÓŹNIEJ RODZIC ZAMIENIA SIĘ Z DZIECKIEM ROLAMI. WARTO SIĘ TAK
BAWIĆ- W TEN SPOSÓB DZIECKO ROZWIJA UMIEJĘTNOŚĆ KONTROLOWANIA
SWOJEGO ZACHOWANIA, UCZY SIĘ POWSTRZYMYWAĆ AUTOMATYCZNE
REAKCJE. UDANEJ ZABAWY 

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 poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

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

Mgr Marzena Łabuda
Drogi rodzicu, proszę przeczytać dziecku polecenie.

Miłosz M.
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.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Opis ćwiczenia/zabawy
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Mgr Marzena Łabuda
Proszę przeczytać dziecku polecenie. Pokoloruj i nazwij te elementy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie, różnicowanie – cechy przedmiotów/zjawisk - mokry/suchy, długi/krótki
Mamo odszukajcie z Miłoszem : Co jest mokre? Co jest suche?

Co jest krótkie? Co jest długie?

Fabian D.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU ZASTOSUJ POLECENIE: UŁÓŻ TAK SAMO JAK JA.
ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOŻENIE NASZEGO WZORU. NAJPIERW DAJEMY DZIECKU I SOBIE
TAKIE SAME ELEMENTY. PO UŁOŻENIU PANI WZORU NASTĘPUJE ZAMIANA-DZIAŁANIA
TWÓRCZE DZIECKA. TO PANI MA UŁOŻYĆ WZÓR. ROBIMY TO Z MAŁYM BŁĘDEM. PYTAMY
SIĘ JEDNAK DZIECKA CZY JEST TAK SAMO. ZWRACAMY UWAGĘ NA ODWIEDŹ DZIECKA. CO
DLA NIEGO BĘDZIE WZOREM CZY JEGO MODEL CZY PANI.

ZABAWY NAŚLADOWCZE-NA ŁĄCE
DO TEGO ZADANIA MOŻEMY UŻYĆ MUZYKI (W TLE O NISKIM NATĘŻENIU) DLA DZIECI ,
MUZYKI KLASYCZNEJ NP. VIVALDIEGO”WIOSNA” ABY BODŹCÓW DOCHODZĄCYCH DO
DZIECKA BYŁO WIĘCEJ W TYM SAMYM CZASIE.
ZABAWA POLEGA NA NAŚLADOWANIE RUCHÓW ZWIERZĄT DO MUZYKI I ODGŁOSÓW NA
PANI HASŁO, NP. NA ŁĄCE PASĄ SIĘ OWCE. MOŻEMY KROKIEM DOSTAWNYM SCHYLAĆ SIĘ
DO PODŁOGI I JEDNOCZEŚNIE NAŚŁADOWAĆ ODGŁOSY, ITD. DO KONIA, KROWY, WYBÓR
DOWOLNY. POTEM ZAGADKI-ODGADUJEMY JAKIE ZWIERZĘTA PASĄ SIĘ NA ŁĄCE PO
SAMYCH RUCHACH I ODGŁOSACH

RODZICU DAJEMY DWIE ZABAWY TEMATYCZNE, NAPRZEMIENNE , KTÓRE DZIECKO LUBI I
DAJEMY KOMUNIKAT: WYBIERZ ZABAWĘ. PO CZYM DZIECKO MA PANIĄ ZAPROSIĆ DO TEJ
ZABAWY.

RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU-PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
GDZIE JEST ?

GDZIE SĄ?

POWIEDZ…..

IMITACJA WERBALNA SYLAB
RODZICU UZYJ KOMUNIKATU: POWIEDZ
BA-ZA, SU-PE, TE-LE, WA-BU, TO-KI, SE-LO, DA-ME, LU-BI, DE-ZA, WU-DO, DA-LE, TO-BA, HEMY, RA-BE, ME-WA, MU-TU, NO-FU, NI-LE, BO-SU, DU-MA ZY-LE
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU-NAPISZ PO ŚLADZIE

DOMMFAN

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 poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Bartłomiej D.
Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. NARYSUJ NA KARTCE (OŁÓWKIEM) WZORY JAK PONIŻEJ. POPROWADŹ RĘKĘ DZIECKA PO
ŚLADACH. CHWAL, BIJ BRAWO, PRZYTULAJ ZA KAŻDĄ PODJĘTĄ PRÓBĘ WYKONANIA ZADANIA ORAZ ZA
PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ NA PRZYKŁAD: GRZECZNIE SIEDZISZ! BRAWO

DROGI RODZICU. WSKAŻ PALCEM NA ILUSTRACJĘ ZWIERZĘCIA. NAZWIJ ZWIERZĘ I WYDAJ DŹWIĘK PODOBNY
DO TEGO, JAKI WYDAJE WSKAZANY NA OBRAZKU ZWIERZAK..POSTARAJ SIĘ ZMOTYWOWAĆ DZIECKO, ABY
WYDAŁO PODOBNY DŹWIĘK.. CHWAL I NAGRADZAJ DZIECKO, NAWET ZA PODJĘCIE PRÓBY NAŚLADOWANIA.

1. NAŚLADUJ DŹWIĘKI ZWIERZĄT.
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Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie źródła dźwięku : np. budzik pod poduszką.
2. Wkładanie dłoni do zimnej i ciepłej wody.
3. Chodzenie po rozłożonych gazetach.

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU !
NARYSUJ, PROSZĘ, NA KARTCE A4 POŁOŻONEJ POZIOMO PROSTOKĄT (RAMKĘ ) I PODZIEL GO NA DWIE RÓWNE
CZĘŚCI (TAK, JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ). PRZYGOTUJ KILKA (8-10) OBRAZKÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH RZECZOWNIKI Z
KATEGORII ZABAWKI,NP.
LALA, MIŚ, AUTO, BALON, PIŁKA, KLOCKI, RYBKA,KSIĄŻECZKA,KREDKA, KORALIKI.
USIĄDŹ PRZY DZIECKU Z JEGO PRAWEJ STRONY I POPROŚ,ABY UWAŻNIE SŁUCHAŁO.NASTĘPNIE POŁÓŻ DWA
DOWOLNE OBRAZKI NAD RAMKĄ NP. AUTO, RYBKA I POWIEDZ :
- AUTO ! - WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ,
- RYBKA ! - WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ.
POCZEKAJ, AŻ DZIECKO ZAREAGUJE, JEŚLI NIE PODEJMUJE DZIAŁANIA ,POWTÓRZ POLECENIE JESZCZE RAZ W TAKI
SAM SPOSÓB.OBSERWUJ DZIECKO, NIE POGANIAJ, POCZEKAJ.
JEŚLI DZIECKO NIEWŁAŚCIWIE ZACZYNA UKŁADAĆ OBRAZKI ,CZYLI ZACZYNA OD PRAWEJ RAMKI, NAŁÓŻ SWOJĄ DŁOŃ
NA DŁOŃ DZIECKA TRZYMAJĄCĄ OBRAZEK I DELIKATNIE PRZEKIERUJ RUCH NA LEWĄ RAMKĘ. WZMOCNIJ
AKTYWNOŚĆ I POWTÓRZ:
- AUTO ! - WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ,
- RYBKA ! - WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ. POCHWAL DZIECKO !
POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI OBRAZKAMI,.CODZIENNIE DODAWAJ JEDEN OBRAZEK .ZACZNIJ OD
DWÓCH,NA DRUGI DZIEŃ POŁÓŻ TRZY, NA TRZECI DZIEŃ -CZTERY ,AŻ OJDZIESZ DO 8. LUB 10. ZAWSZE PODAWAJ
TYLKO NAZWY DWÓCH OBRAZKÓW.
PROSZĘ PAMIĘTAJ , ŻE TAKA STYMULACJA MA WARTOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ TYLKO WTEDY , GDY DOPILNUJESZ,
ŻEBY DZIECKO ZACHOWAŁO KOLEJNOŚĆ OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY . POWINNO MIEĆ TEŻ POCZUCIE
SPRAWCZOŚCI - CZYLI WYKONUJE SAMODZIELNIE.
PAMIĘTAJ, PROSZĘ, ŻEBY NIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ GODZINY DZIENNIE. PO TYGODNIU
POWTÓRZCIE ĆWICZENIE , ALE TYM RAZEM,NIE WSKAZUJ PALCEM RAMKI ,TYLKO PODAJ NAZWY DWÓCH
RZECZOWNIKÓW I POCZEKAJ NA AKTYWNOŚĆ DZIECKA.

Kinga D.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
DOPASUJ NAZWY DO PONIŻSZYCH CZĘŚCI CIAŁA I WSKAŻ JE NA OBRAZKU

RĘKA STOPA

OKO

SZYJA

NOS

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU
POLICZ KULKI I ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ CYFRĘ

UCHO USTA

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: DOKOŃCZ WZÓR

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE UCZNIOWI: NAPISZ PO ŚLADZIE
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Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sylaby otwarte z głoską P – rozpoznawanie, czytanie. Przyimki miejsca – pod – nazywanie
1.Tato pomóż Kindze. Rozetnijcie myszki, serki, sylaby. Pan nazywa sylabę, Kinga rozpoznaje – podpisuje myszkę. To
samo robicie z serkami. Następnie łączycie myszkę z serkiem (taka sama sylaba). Pan czyta jak nazywają się serki, Kinga
czyta jak nazywają się myszki.
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2. Kinga powiedz tacie, gdzie jest: piłka, pajac, kot, pies, pierścionek, jabłko? Powiedz to pełnym zdaniem np. Jabłko jest
pod stołem.

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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Weronika S.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU !

NARYSUJ, PROSZĘ, NA KARTCE A4 POŁOŻONEJ POZIOMO PROSTOKĄT (RAMKĘ ) I PODZIEL GO
NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (TAK, JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ). PRZYGOTUJ KILKA (8-10) OBRAZKÓW
PRZEDSTAWIAJĄCYCH RZECZOWNIKI Z KATEGORII ZABAWKI,NP.
LALA, MIŚ, AUTO, BALON, PIŁKA, KLOCKI, RYBKA,KSIĄŻECZKA,KREDKA, KORALIKI.
USIĄDŹ PRZY DZIECKU Z JEGO PRAWEJ STRONY I POPROŚ,ABY UWAŻNIE SŁUCHAŁO.NASTĘPNIE POŁÓŻ DWA
DOWOLNE OBRAZKI NAD RAMKĄ NP. AUTO, RYBKA I POWIEDZ :
- AUTO ! - WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ,
- RYBKA ! - WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ.
POCZEKAJ, AŻ DZIECKO ZAREAGUJE, JEŚLI NIE PODEJMUJE DZIAŁANIA ,POWTÓRZ POLECENIE JESZCZE RAZ W TAKI
SAM SPOSÓB.OBSERWUJ DZIECKO, NIE POGANIAJ, POCZEKAJ.
JEŚLI DZIECKO NIEWŁAŚCIWIE ZACZYNA UKŁADAĆ OBRAZKI ,CZYLI ZACZYNA OD PRAWEJ RAMKI, NAŁÓŻ SWOJĄ DŁOŃ
NA DŁOŃ DZIECKA TRZYMAJĄCĄ OBRAZEK I DELIKATNIE PRZEKIERUJ RUCH NA LEWĄ RAMKĘ. WZMOCNIJ
AKTYWNOŚĆ I POWTÓRZ:
- AUTO ! - WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ,
- RYBKA ! - WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ. POCHWAL DZIECKO !
POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI OBRAZKAMI,.CODZIENNIE DODAWAJ JEDEN OBRAZEK .ZACZNIJ OD
DWÓCH,NA DRUGI DZIEŃ POŁÓŻ TRZY, NA TRZECI DZIEŃ -CZTERY ,AŻ OJDZIESZ DO 8. LUB 10. ZAWSZE PODAWAJ
TYLKO NAZWY DWÓCH OBRAZKÓW.
PROSZĘ PAMIĘTAJ , ŻE TAKA STYMULACJA MA WARTOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ TYLKO WTEDY , GDY DOPILNUJESZ,
ŻEBY DZIECKO ZACHOWAŁO KOLEJNOŚĆ OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY . POWINNO MIEĆ TEŻ POCZUCIE
SPRAWCZOŚCI - CZYLI WYKONUJE SAMODZIELNIE.
PAMIĘTAJ, PROSZĘ, ŻEBY NIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ GODZINY DZIENNIE. PO TYGODNIU
POWTÓRZCIE ĆWICZENIE , ALE TYM RAZEM,NIE WSKAZUJ PALCEM RAMKI ,TYLKO PODAJ NAZWY DWÓCH
RZECZOWNIKÓW I POCZEKAJ NA AKTYWNOŚĆ DZIECKA.

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

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 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 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 24 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.

Opis ćwiczenia
Dziecko w przysiadzie z kolanami
odwiedzionymi. Popychamy je
trzymając na wysokości barków lub
bioder w różnych kierunkach nie
pozwalając jednocześnie, by się
wywróciło.

Dziecko staje naprzeciwko rodzica
trzymając się za ręce, wykonujemy
niewielki przysiad, półprzysiad.

Dziecko staje naprzeciwko rodzica
trzymając się za ręce, następnie
unosimy nogę do góry, do przodu, na
boki i do tyłu. Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.

Dziecko staje naprzeciwko rodzica
trzymając się za ręce, wchodzi na
niewielkie podwyższenie i schodzi.

Mgr Alicja Borys-Fizela
PROSZĘ NADAL KONTYNUOWAĆ Z WERONIKĄ ZABAWY:

 MANIPULACYJNE Z UŻYCIEM DOSTĘPNYCH W DOMU
ZABAWEK-SORTOWANIE ZABAWEK (Z PODZIAŁEM NP. NA
KLOCKI I MISIE). POTRZEBNE BĘDĄ 2 PUDEŁKA I WYBRANE
ZABAWKI. ZADANIEM RODZICA JEST NAUCZENIE DZIECKA
WRZUCANIA ZABAWEK DO ODPOWIEDNIEGO PUDEŁKA.
NAJPIERW RODZIC POKAZUJE: 1.BIERZE MISIA,
2. MÓWI ,,MIŚ”, 3. WRZUCA DO JEDNEGO PUDEŁKA. NASTĘPNIE
RODZIC 1. BIERZE KLOCEK, MÓWI ,,KLOCEK”, 3. WRZUCA DO
DRUGIEGO PUDEŁKA. TE SAME CZYNNOŚCI RODZIC
POWTARZA Z DZIECKIEM, KIERUJĄC MANUALNIE JEGO RĘKĄ.

 NAŚLADOWANIE WYDAWANIA DŹWIĘKÓW PRZEZ INSTRUMENTY
DLA DZIECI- CYMBAŁKI, BEBENEK( JEŚLI PAŃSTWO POSIADACIE
TAKIE ZABAWKI). RODZIC DEMONSTRUJE GRĘ NA BĘBENKU/
CYMBAŁKACH. WERONIKA PATRZY. NASTĘPNIE PRÓBUJE ZAGRAĆ
DZIECKO. JEŚLI NIE NAŚLADUJE PRAWIDŁOWEGO RUCHU TO RODZIC
DELIKATNIE KIERUJE RĘKĄ DZIECKA I POMAGA W WYKONANIU
RUCHU.

 UWSPÓNIANIE POLA UWAGI POPRZEZ WSPÓLNE OGLĄDANIE
KSIĄŻECZKI.RODZIC PALCEM DZIECKA POKAZUJE OBIEKTY NA
ILUSTRACJACH (np. LALKA,MIŚ, PIŁKA).KOLEJNYM ETAPEM BĘDZIE
WYDANIE POLECENIA ,, POKAŻ LALKA” itd. I W TYM SAMYM
MOMENCIE POPROWADZENIE RĘKI DZIECKA ( Z PRAWIDŁOWO
UŁOŻONYM GESTEM WSKAZUJĄCYM) NA ODPOWIEDNI OBRAZEK.

Rafał S.
Mgr Iwona Zając

DROGI RODZICU ! Podawanie początkowej sylaby w wyrazach PRZYGOTUJ KARTECZKI -10 X
10 CM , MOGĄ BYĆ MNIEJSZE. NA KAŻDEJ Z NICH NAPISZ JEDNĄ SYLABĘ (TAKIE SAME SYLABY WIDOCZNE W TABELCE PO PRAWEJ
I LEWEJ STRONIE, W SUMIE 12). PRZYGOTUJ OBRAZKI : DOM, JAJKO,NOGA,PIŁKA HAMAK,BUTY . POWINNY BYĆ DOBRZE
WIDOCZNE. NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU TABELKĘ , JAK PONIŻEJ. POŁÓŻ KARTECZKI Z SYLABAMI PO PRAWEJ I PO LEWEJ
STRONIE ,W ŚRODKU POŁÓŻ ODPOWIEDNI OBRAZEK.ZADANIEM DZIECKA JEST ODCZYTANIE LUB WYSŁUCHANIE I POWTÓRZENIE
WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ DOROSŁEGO SYLAB , A NASTEPNIE WSKAZANIE SYLABY, KTÓRA JEST POCZĄTKOWA DLA NAZWY
DANEGO OBRAZKA. DZIECKO MOŻE TEŻ PODAĆ KARTECZKĘ RODZICOWI.TABELKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE
WIELOMA OBRAZKAMI I SYLABAMI (TABELKA 2)

TABELKA 1.

SYLABY

RYSUNKI / OBRAZKI

SYLABY

OBRAZEK LUB RYSUNEK DOMU

DU

DO

TABELKA 2.

SYLABY

RYSUNKI / OBRAZKI

SYLABY

DU

DOM

DO

JA

JAJK

JE

NE

NOGA

NO

PI

PIŁKA

PY

HE

HAMAK

HA

BO

BUTY

BU

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia programowania języka – prawidłowa odmiana przymiotnika przez rodzaj
Mamo pomóż proszę Rafałowi. W każdym rzędzie należy nazwać przedmiot/zwierzę/zjawisko, określając jego cechę np.
brudnY pies, brudnE okno, brudnA woda – właściwa końcówka przymiotnika.

.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Ćwiczenia analizy i syntezy.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania.
zad. 1 Przyjrzyj się obrazkom i posłuchaj zdań. Policz wyrazy
w każdym zdaniu. Zamaluj tyle kółek, ile wyrazów słyszysz
w kolejnych zdaniach.

Babcia i Kamila jedzą naleśniki.

Tomek rysuje samochód.

Ala i Zosia jeżdżą na rowerach.

2. Połącz ilustracje z odpowiednimi modelami głoskowymi. Przegłoskuj wyrazy. Policz głoski.

Marcel W.
Mgr Alicja Borys-Fizela

DROGI RODZICU ZAPRASZAM DZISIAJ DO ZABAWY Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ
PRZYGOTOWAŁAM DLA MARCELA. 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.
ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY 
https://view.genial.ly/5e98cb8c794b240e24b9451f/horizontal-infographic-lists-wesolezabawy-marcel

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem. Utrwalanie głoski /L/ w zdaniach.
Mamo pomóż proszę Marcelowi. Zadaniem Marcela jest przeczytanie kolejnych zdań i odpowiedź na pytania: kto?, co?,
co robi? (np. Tola lubi maliny – co lubi Tola?, kto lubi maliny?) Proszę rozdzielić pracę na dwie sesje

TOLA LUBI MALINY
LALA MA LOKI
ALA TULI LISA
OLO LATA SAMOLOTEM
ELA LEPI MOTYLA
LEW POLUJE NA POLU
ALINA LEJE OLEJ
FELA NIE LUBI CEBULI
POLA MALUJE FALE
KAROLA BOLI KOLANO
OLA LUBI LODY I LIZAKI

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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Hanna Za.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POSZUKAJ CZYM SIĘ RÓŻNIĄ OBRAZKI

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU
NARYSUJ PO ŚLADZIE

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
POLICZ KORALIKI I DOPASUJ CYFRĘ
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RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
CO TO JEST? ODPOWIEDZ -TO JEST………………….
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Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! Podawanie początkowej sylaby w wyrazach PRZYGOTUJ KARTECZKI -10 X 10 CM , MOGĄ BYĆ
MNIEJSZE. NA KAŻDEJ Z NICH NAPISZ JEDNĄ SYLABĘ (TAKIE SAME SYLABY WIDOCZNE W TABELCE PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE,
W SUMIE 12). PRZYGOTUJ OBRAZKI : DOM, JAJKO,NOGA,PIŁKA HAMAK,BUTY . POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE. NASTĘPNIE
NARYSUJ DZIECKU TABELKĘ , JAK PONIŻEJ. POŁÓŻ KARTECZKI Z SYLABAMI PO PRAWEJ I PO LEWEJ STRONIE ,W ŚRODKU POŁÓŻ
ODPOWIEDNI OBRAZEK.ZADANIEM DZIECKA JEST ODCZYTANIE LUB WYSŁUCHANIE I POWTÓRZENIE WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ
DOROSŁEGO SYLAB , A NASTEPNIE WSKAZANIE SYLABY, KTÓRA JEST POCZĄTKOWA DLA NAZWY DANEGO OBRAZKA. DZIECKO
MOŻE TEŻ PODAĆ KARTECZKĘ RODZICOWI.TABELKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE WIELOMA OBRAZKAMI I
SYLABAMI (TABELKA 2)

TABELKA 1.

SYLABY

RYSUNKI / OBRAZKI

SYLABY

OBRAZEK LUB RYSUNEK DOMU

DU

DO

TABELKA 2.

SYLABY

RYSUNKI / OBRAZKI

SYLABY

DU

DOM

DO

JA

JAJK

JE

NE

NOGA

NO

PI

PIŁKA

PY

HE

HAMAK

HA

BO

BUTY

BU

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Podskoki w górę w miejsca, próba przeskoku obunóż przez przeszkodę .
2. Przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach i wysokościach.
3. Przedkładanie piłek z prawej strony na lewą , ze lewej na prawą

Bartłomiej T.
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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej
i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł
pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać
się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od
dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i
rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się
bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Mgr Magdalena Małecka
WCHODZENIE W ZABAWĘ NAPRZEMIENNĄ- ZAPRASZANIE DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI
RODZICU DAJ DZIECKU DO WYBORU DWIE AKTYWNOŚCI –ĆWICZENIE KOMUNIKATU: CHCĘ
TO. PODCZAS ZABAWY NAPRZEMIENNEJ NP.Z PIŁKĄ, SAMOCHODEM ĆWICZ ZAIMKI JA-TY
PRZY PYTANIU KTO TERAZ?
DOSKONALENIE SAMODZIELNOŚCI PRZY UBIERANIU SIĘ,CZYNNOŚCIACH HIGIENICZNYCHRODZICU PAMIĘTAJ O PREZENTACJI CZYNNOŚCI W RAZIE POTRZEBY, POMOCY MANUALNEJ I
WYDAWANIU PROSTYCH KOMUNIKATÓW CO DZIECKO MA ROBIĆ
KLASYFIKOWANIE, RÓŻNICOWANIE
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POKAŻ, KTÓRE PRODUKTY MOŻNA JEŚĆ? POKAŻ GDZIE
JEST….

UKŁADANIE WEDŁUG WZORU

DOPASOWYWANIE TAKICH SAMYCH ELEMENTÓW, RÓŻNICOWANIE
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT : DOPASUJ TAKIE SAME POJAZDY
POKAŻ, GDZIE JEST….

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Proste czynności – nazywanie. Budowanie zdań
Mamo pomóż proszę Bartkowi. Proszę pytać Bartka: co robi auto?, co robi balon? Itd. Po nazwaniu przez dziecko czynności proszę zapytać o przedmiot/ osobę/zwierzę –
co?, kto? . Następnie poprosić o powtórzenie całego zdania. Możecie wspomagać się dwoma klockami – dotykać kolejno: 1-przedmiot/osoba/zwierzę; 2- czynność.

Auto jedzie

Pani kupuje

Dzidzia śpi

Pani pije

Kot je

Chłopiec śpiewa

Mama tuli

Balon leci

Dawid S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE
KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU.
1. ROZWIJANIE MOWY CZYNNEJ I BIERNEJ:
RODZICU WSKAZUJ PALCEM DZIECKU POJEDYNCZE OBRAZKI, ZADANIEM DZIECKA
JEST NAZWANIE OBRAZKA. JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ
NAZWĘ )TAK ABY DZIECKO POWTÓRZYŁO. W ETAPIE SPRAWDZAJĄCYM JAK DZIECKO
OPANOWAŁO SŁOWNICTWO I ROZUMIENIE MOWY, MOŻESZ POWIEDZIEĆ ,,POKAŻ
GDZIE JEST SAMOLOT” itd. JEŚLI DZIECKI NIE WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB
POPROWADŹ JEGO RĘKĘ NA WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. SORTOWANIE ELEMENTÓW WEDŁUG KATEGORII KOLORY.
WERSJA ELEKTRONICZNA JEST W JĘZYKU FRANCUSKIM, DLATEGO PROSZĘ WYCISZYĆ
GŁOS  TO SAMO ĆWICZENIE MOŻNA ZROBIĆ BEZ UDZIAŁU KOMPUTERA, Z UŻYCIEM
DOSTĘPNYCH W DOMU MATERIAŁÓW. POTRZEBNE BĘDĄ KOLOROWE KARTKI ( NP.
CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY) I PRZEDMIOTY W TYCH KOLORACH. ZADANIEM DZIECKA
BĘDZIE UMIESZCZENIE NA KARTKACH PRZEDMIOTÓW W ODPOWIADAJĄCYCH IM
KOLORACH.Z JEDNOCZESNYM WZBIGACANIEM SŁOWNIKA BIERNEGO ( TO CO DZIECKO
ROZUMIE) I CZYNNEGO ( TO CO POTRAFI POWIEDZIEĆ)- NAZYWANIE KOLORÓW
KARTEK/NAZYWANIE PRZEDMIOTÓW.
https://lululataupe.com/jeux/2-4-ans/maths/tri-selon-les-couleurs/
3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY

DZISIAJ PROPONUJĘ GIMNASTYKĘ ,, TAK I NIE”. POTRZEBNE BĘDĄ 2 KARTKI Z
NAPISANYMI WYRAZAMI TAK i NIE. RODZIC SIADA NAPRZECIWKO DZIECKA.
KŁADZIE PRZED SOBĄ ETYKIETĘ TAK lub NIE I POKAZUJE RUCH. JEŚLI DOROSŁY
POKAZUJE RUCH I LEŻY PRZED NIM NAPIS TAK- DZIECKO NAŚLADUJE TEN RUCH.
JEŚLI DOROSŁY POKAZUJE RUCH, A PRZED NIM LEŻY ETYKIETA NIE- DZIECKO
MUSI SIĘ POWSTRZYMAĆ OD NAŚLADOWANIA. PÓŹNIEJ RODZIC ZAMIENIA SIĘ Z
DZIECKIEM ROLAMI. WARTO SIĘ TAK BAWIĆ- W TEN SPOSÓB DZIECKO ROZWIJA
UMIEJĘTNOŚĆ KONTROLOWANIA SWOJEGO ZACHOWANIA, UCZY SIĘ
POWSTRZYMYWAĆ AUTOMATYCZNE REAKCJE. UDANEJ ZABAWY 
4. SYSTEMATYCZNE ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PECS. W DOMU.
PROSZĘ INICJOWAĆ RÓŻNORODNE SYTUACJE KOMUNIKACYJNE: PROŚBA O
POMOC, PROŚBA O POŻĄDANE RZECZY.- NIE TYLKO SMAKOŁYKI I ULUBIONE
ZABAWKI ( ALE RÓWNIEŻ KIEDY RODZIC DAJE DZIECKU NP. ZUPĘ ALE NIE DAJE
ŁYŻKI.). PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZWIĘKSZANIU DYSTANSU DO KSIĄŻKI I DO
PARTNERA KOMUNIKACYJNEGO, O WYMIANIE PECS Z WSZYSTKIMI
DOMOWNIKAMI JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH OBRAZKÓW PECS
PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY. WYŚLĘ WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ DO
WYDRUKOWANIA.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie źródła dźwięku : np. budzik pod poduszką.
2. Wkładanie dłoni do zimnej i ciepłej wody.
3. Chodzenie po rozłożonych gazetach.

Michalina S.
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
W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy
proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej
napisanej przez p. Ninę Base.
Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona
poniżej i wspólnie ja pokolorować.

Wojtek i maseczki
Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim
piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i
czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do
przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem.
Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko
mógł pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...
Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i
dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego
wdrapać się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!
Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż
pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do
niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!
- Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.
Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.
- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.
Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.
- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.
- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.
Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli
skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły
mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo
frajdy.
Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:
- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego.
Od dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.
Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.
- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.

Mama uśmiechnęła się:
- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te
maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy
wychodzą z domu.
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem
słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę
się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak
postanowił zapytać:
- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?
Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie
dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:
- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc
naprawdę, nie ma się czego bać.
- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma
nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.
Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:
- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła?
Smoki poważnie pokiwały główkami.
- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze,
zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię
lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo
nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.
Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.
- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy
i rozpłakał się.
Mama przytuliła go.
- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.
Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.
Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać,
ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!
Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:
- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed
nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po
powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi.
Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką
będzie trzymał cały czas mamę za rękę.
- To co, moje smoki, gotowi?
Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.
Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie
poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną
buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła
mama.
W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się
wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo
się bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten
czarny rycerz idzie wprost na nich!

Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała
do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i
pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale
potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał.
Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko
domu.
Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.
- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.
- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez
nich.
- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?
- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?
- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś.

Robert S.
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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Organizacja i przebieg zabawy.
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.
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.
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.
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.
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.
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…
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.

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

Czas
zabawy.
3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty

3- 5
minut

3- 5
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3- 5
minut

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów z kategorii jedzenie/ubranie. Tworzenie kategorii prymarnych
Mamo pomóż proszę Robertowi. Proszę nazwać i wskazać– tu lodówka, tu chowamy jedzenie; tu szafa, tu chowamy ubrania. Proszę pytać syna o załączone obrazki – gdzie
czapka? Gdzie jajka? …..itd – Robert wskazuje – Pani pyta: Gdzie pasuje? - np. Tak, to czapka…….dobrze – pasuje do szafy, tu chowamy ubrania. Możecie też wydrukować
obrazki i pogrupować – ubrania/jedzenie

