Ernest S.
Mgr Barbara Góra
Temat: Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokowa.
Wskazówki dla rodziców:
Zadaniem Ernesta jest przyjrzenie się obrazkom, a następnie wskazanie w każdym rzędzie, który element nie
pasuje do reszty.

Zadaniem Ernesta jest, aby przyjrzał się i nazwał przedmioty znajdujące się w każdym kwadracie, a następnie
wskazał, który element nie pasuje do innych. Dobrze, gdyby w formie luźnej zabawy wyjaśnił swoimi słowami
dlaczego nie pasuje do innych.
Podobne zabawy możecie Państwo zastosować w codziennych czynnościach np. układając na stole 3 różne
owoce i jedno warzywo – zadaniem Ernesta niech będzie wskazanie który element nie pasuje. Państwa syn
uwielbia zadania naprzemienne- raz ja zadaje zadanie dla niego, a raz on zadaje zadanie dla mnie. Koncentracja
uwagi jest wówczas dłuższa i chłopiec chętniej pracuje.
Życzę powodzenia i fajnej zabawy.

Mgr Anna Marciniszyn
TEMAT: Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i grafomotorykę
ĆWICZENIA:
Drodzy Rodzice! Proponuję dziś ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i grafomotorykę.
1. Proszę, aby dziecko poprawiło po śladzie cyfry i nazwało je. Następnie spróbowało napisać cyfry
samodzielnie na kartce w zaznaczonej liniaturze. Bardzo proszę, pilnować, aby Ernest właściwie trzymał ołówek.
POWODZENIA!

Proszę nie zapomnieć pochwalić dziecko, za dobrze wykonane zadanie ;-)

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

Mgr Anna Marciniszyn
TEMAT: Zabawy sensoryczno - manipulacyjne (rozwijanie chwytu i koordynacji wzrokowo - ruchowej).
ĆWICZENIA:
Drodzy Rodzice! Proponuję dziś ponownie ćwiczenia sensoryczno - manipulacyjne, które rozwijają chwyt i
koordynację wzrokowo - ruchową. Potrzebna będzie dużą miska, do której wrzucamy kilkanaście kolorowych
zabawek dziecka - ( kilka klocków duplo, kilka klamerek, kilka zwierzątek np. tych z Arki Noego) i sypiemy na
nie ryż, kaszę lub piasek, tak, aby zabawki były nie do końca przykryte. Dobrze jest gdy dziecko widzi od
początku, co robimy.

1. Zadaniem dziecka jest odnaleźć, wyciągnąć zabawki i ułożyć na stole. Pokazujemy na początku, co dziecko
ma zrobić i upewniamy się, że zrozumiało polecenie.
2. Do drugiego ćwiczenia będą dodatkowo potrzebne naczynia nie ma znaczenia kolor i kształt. Tym razem
dziecko odszukuje zabawkę lub przedmiot i wkłada ją do naczynia, w taki sposób aby w naczyniu znalazły się
przedmioty jednego rodzaju (np. wszystkie zwierzęta). Podczas zabawy możemy głośno nazywać przedmioty/
zabawki, wydawać dźwięki.
Trzymam kciuki! Powodzenia :-)
Proszę nie zapomnieć pochwalić dziecko, za dobrze wykonane zadanie ;-)

Szymon Ł.
Mgr Alicja Borys-Fizela

DROGI RODZICU DZISIAJ DO ZABAWY Z APRASZAJĄ WESOŁE ZWIERZAKI. 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 1-3.A NA KOŃCU NACIŚNIJCIE MIGAJĄCĄ ŁAPKĘ.
RODZICU JEŚLI CHCESZ POWIĘKSZYĆ OBRAZ KONKRETNEGO ĆWICZENIASKOPIUJ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ SLAJDU DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO. ŻYCZĘ
UDANEJ ZABAWY 

https://view.genial.ly/5ea1eb132381030d8082f374/interactive-image-szymon

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

Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

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

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

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

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

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

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

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

Mgr Marzena Łabuda
Drogi rodzicu, proszę przeczytać dziecku polecenie.

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

Fabian D.
Mgr Magdalena Małecka
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU-PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
GDZIE JEST ?

GDZIE SĄ?

POWIEDZ…..

RÓŻNICOWANIE KOLORÓW
ZABAWA W WYSZUKIWANIE JEDNEGO KOLORU SPOŚRÓD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW
W DOMU
RODZICU WYBIERZ JEDEN KOLOR I DAJ DZIECKU KOMUNIKAT: ZNAJDŹ WSZYSTKO, CO NP.
NIEBIESKIE
ZABAWY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE-RÓŻNICOWANIE ZWIERZĄT
RODZICU WYKORZYSTAJ PONIŻSZY LINK
NP. https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g ZASTOSUJ KOMUNIKAT : JAKIE TO ZWIERZĘ-JAK RÓBI….

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE:
NARYSUJ PO ŚLADZIE

WCHODZENIE W ZABAWĘ TEMATYCZNĄ/SYMOLICZNĄ: PRZYGOTOWANIE SAŁATKI DLA
MISIA
PRZY OKAZJI ĆWICZYMY UMIEJĘTNOSCI MANIPULACYJNE: KROJENIE, NAKŁADANIE
ŁYŻECZKĄ, MIESZANIE, KARMIENIE. ĆWIĆZYMY ZAPRASZANIE NA SAŁATKĘ. MOŻEMY
RÓWNIEŻ ĆWICZYĆ PRÓBOWANIE SKŁADNIKÓW SAŁATKI, OKREŚLANIE SMAKÓW,
ZAPACHÓW

ĆWICZENIA IMITACJI WERBALNEJ
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POWIEDZ…….
BA-BI BU-BE BY-BO CE-CI CU-CO CA –CE DU-DI DO-DE DA-DY FI-FI FO-FO FU-FU
GO-GI GE-GA GU-GO HA-HI HU-HE HY-HO JU-JY JO-JE JA-JE KO-KO KU-KI KE-KA
LU-LI LY-LA LE-LI LO-LU, MU-MI, MO-ME MA-MY ME-MU NI-NE NA-NE NI-NE NO-NU

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

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

Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Wyrażenia dźwiękonaśladowcze – rozpoznawanie, naśladowanie, sekwencje dwuelementowe – naśladowanie
Mamo, proszę rozłożyć w rzędzie, na stole wyrażenia dźwiękonaśladowcze (załączone poprzednio), nazywając kolejno każde z nich– z widocznym zapisem.
Następnie z drugiego zestawu wybiera Pani kolejno po jednym wyrażeniu – nazywa/pyta Miłosza: gdzie MIAU? – Miłosz dokłada do takiego samego na stole – Tu MIAU i tu
MIAU– pasuje/takie same…itd. Teraz odczytujecie razem wszystkie wyrażenia, dotykając każdego palcem.
Następnie zbiera Pani jeden rząd wyrażeń -odwraca – prezentuje Pani kolejno każdą ilustrację zwierzątka – pyta Miłosza – gdzie MIAU ? – Miłosz dokłada do
ilustracji/wybiera leżące na stole wyrażenie dźwiękonaśladowcze (do kotka – MIAU), sprawdzacie, odwracając kotka czy wyrażenia są takie same – pasuje! – tu MIAU i tu
MIAU
Proszę rozciąć drugi rząd załączonych obrazków/wyrażeń. Zadaniem Miłosza jest naśladowanie sekwencji – układa/naśladuje ułożenie obrazków – kolejno od lewej do
prawej strony. Łatwiej będzie, gdy będzie Pani wydawała z zestawu po dwa – do wyboru
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Mgr Marzena Łabuda

Proszę przeczytać dziecku polecenie.
Jak się nazywają te zwierzątka? Nazwij je i pokaż jaki głos wydają. Pokoloruj.

Bartłomiej D.
Mgr Klaudia Matuszek
Rodzicu, poproś dziecko o powtarzanie za tobą dźwięków.
1. NAŚLADUJ ODGŁOSY ZWIERZĄT.

Mgr Iwona Zając

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

SMAKOWANIE OGLĄDANIE
JĘZYK
OKO

DOTYKANIE SŁUCHANIE WĄCHANIE
DŁOŃ
UCHO
NOS

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

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zabawy z ziemią- dotykanie, ugniatanie, przekładanie do pojemnika.
2. Kopanie piłki do celu.

Kinga D.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: NARYSUJ PO ŚLADZIE

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU : DOPASUJ ETYKIETY DO OBRAZKÓW
WIADERKO

LODY

POMIDORY

FOTEL

KWIATY

WODA

BUŁKA

CUKIERKI

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU
PRZYPOMNIJ SOBIE CYFRY:
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POLICZ ELEMENTY I DOPASUJ CYFRĘ
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Mgr Agnieszka Małkiewicz
Nazywanie cech przedmiotów o przeciwstawnym znaczeniu
Tato pomóż proszę Kindze. Zadaniem Kingi jest nazwanie cech przedmiotów. (Jakie są drzwi?....itd)

otwarte

pełna

krótka

zamknięte

pusta

długa

słodka

suchy

otwarta

kwaśna

mokry

zamknięta

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

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

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

1.

2.

3.

4.

Opis ćwiczenia

Czas

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

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

Mgr Iwona Zając

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

SMAKOWANIE OGLĄDANIE
JĘZYK
OKO

DOTYKANIE SŁUCHANIE WĄCHANIE
DŁOŃ
UCHO
NOS

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

Mgr Alicja Borys-Fizela
1. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM/ ADEKWATNE REAGOWANIE
NA POLECENIE ,,POKAŻ”.
RODZIC SIEDZI NAPRZECIWKO DZIECKA. NA PUSTYM STOLE, W POLU WIDZENIA
DZIECKA, RODZIC KŁADZIE PRZEDMIOT (NP. MISIA ). NASTĘPNIE ZWRACA SIĘ DO
DZIECKA Z KOMUNIKATEM „POKAŻ MIŚ”. ZADANIEM DZIECKA JEST WSKAZAĆ
PRZEDMIOT PRAWIDŁOWO WYMODELOWANYM PALCEM WSKAZUJĄCYM. PRZY
PIERWSZEJ PRÓBIE ĆWICZENIA POLECENIE WSPARTE JEST GESTEM
WSKAZYWANIA PALCEM (RODZIC SAM POKAZUJE ZABAWKĘ). W DALSZYCH
ETAPACH ĆWICZENIA RODZIC WYCOFUJE DŁOŃ I POLECENIA WYDAWANE SĄ
TYLKO WERBALNIE( RODZIC MÓWI ,,POKAŻ MIŚ” I CZEKA NA REAKCJĘ DZIECKA)
ZADANIEM DZIECKA JEST PO USŁYSZENIU POLECENIA WSKAZAĆ WŁAŚCIWY
PRZEDMIOT. JEŚLI DZIECKO NIE REAGUJE, RODZIC KIERUJE RĘKĄ DZIECKA
(UŁOŻONĄ DO GESTU WSKAZYWANIA PALCEM )NA ZABAWKĘ.

2.UWSPÓLNIANIE POLA UWAGI
RODZIC WKŁADA DO SKRZYNKI ATRAKCYJNE DLA DZIECKA PRZEDMIOTY, WYCIĄGA
JEDEN Z NICH I PYTA DZIECKO CZY CHCE TEN KONKRETNY PRZEDMIOT. STARA SIĘ
W TYM CZASIE NAWIĄZAĆ Z DZIECKIEM KONTAKT WZROKOWY, ZWRÓCIĆ JEGO
UWAGĘ NA SIEBIE. JEŻELI DZIECKO SPOJRZY RAZ NA PRZEDMIOT, RAZ NA
RODZICA WTEDY RODZIC DAJE DZIECKU TĄ ATRAKCYJNĄ RZECZ.
3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- NAŚLADOWANIE RUCHÓW DO SŁÓW
PIOSENKI.
ZADANIEM DZIECKA JEST WYKONYWANIE WŁAŚCIWYCH RUCHÓW GŁOWĄ DO
SŁÓW PIOSENKI ,,TAK-NIE”. NAJPIERW RODZIEC DEMONSTRUJE DZIECKU
WŁAŚCIWE RUCHY. JEŚLI DZIECKO NIE NAŚLADUJE RODZICA WTEDY RODZIC
DELIKATNIE SAM WYKONUJE RUCH GŁOWĄ DZIECKA- ALE TYLKO DO SŁÓW (
GŁOWA MÓWI TAK…GŁOWA MÓWI NIE) BEZ RUCHÓW KRĘCENIA GŁOWĄ ( GŁOWA
WESOŁO KRĘCI SIĘ).
https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q

Rafał S.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ

I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW

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

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA, ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z
PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA )
I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ WPISYWAĆ
SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY. KIEDY DZIECKO
DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC OSTATNIĄ
LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU.
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Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Czytamy tekst. Rozpoznajemy literki.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania, sprawdź, czy zadania zostały poprawnie
zrobione.
zad. 1. Odszukaj wszystkie litery T, t i otocz je niebieskimi pętlami

i

t

Tm e k
a

to

a T

t et

zad. 2 Przeczytaj wyrazy:

MAMA MATA TAMA TOLA
zad. 3. Przeczytaj tekst. Podkreśl zdanie, które pasuje do obrazka.

To tata. A to? A to mama.
Tata ma
.
A mama? Mama ma

.

t

a t

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ile? Jeden, jedno czy jedna? Dwa czy dwie? – prawidłowy rodzaj liczebnika

Marcel W.
Mgr Alicja Borys-Fizela

DROGI RODZICU DZISIAJ DO ZABAWY Z APRASZA WESOŁA MAŁPKA. FIKI MIKI
PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA STRONĘ Z
PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA BANANA Z MIGAJĄCĄ ŁAPKĄ. RODZICU JEŚLI
CHCESZ POWIĘKSZYĆ OBRAZ KONKRETNEGO ĆWICZENIA- SKOPIUJ CAŁĄ
ZAWARTOŚĆ SLAJDU DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO.
ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY 
https://view.genial.ly/5ea2ca5d8cfd990d7d6f13da/interactive-image-marcel

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

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

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Szereg rosnący – uzupełnianie. Przyimki miejsca – na/pod - nazywanie

Mamo pomóż proszę uzupełnić Marcelowi wolne miejsca w szeregach – obrazkami załączonymi poniżej

Marcelku powiedz mamie:
Mamo proszę zwrócić uwagę, aby Marcel odpowiadał pełnym zdaniem np. Kot jest na pudełku

Gdzie jest pajac?

Gdzie jest piłka?

Gdzie jest kotek?

Gdzie jest piesek?

Hanna Za.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU UŻYJ KOMUNIKATU: ZNAJDŹ RÓŻNICE, CZYM SIĘ RÓŻNIĄ TE OBRAZKI

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: UŁÓŻ TAK SAMO

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NAZWIJ PONIŻSZE ZWIERZĘTA (TO SĄ…),
POLICZ JE I DOPASUJ CYFRĘ

4
6
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3
5

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ

I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW

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

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA, ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z
PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA
) I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ WPISYWAĆ
SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY. KIEDY DZIECKO
DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC
OSTATNIĄ LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU.
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Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Chód w bok ( z pomocą), krok dostawny.
2. Zawijanie w koc.
3. Zabawy z ziemią- ugniatanie, przesypywanie, dotykanie.

Bartłomiej T.
Mgr Magdalena Małecka
ĆWICZENIA MANIPULACYJNE
RODZICU WYKORZYSTAJ MATERIAŁY DOSTĘPNE W DOMU, JAK NP. MAKARON,
FASOLĘ.POMIESZAJ TE PRODUKTY W JEDNYM POJEMNIKU. ZADANIEM DZIECKA JEST CI
POMÓC I ROZDZIELIĆ TE PRODUKTY. INNĄ OPCJĄ ZADANIA JEST NAWLEKANIE MAKARONU
TYPU PENNE, KOLANKA NA SZNUREK, BĄDŹ TEŻ UKŁADANIE PROSTEGO WZORU Z TYCH
PRODUKTÓW I ZASTOSOWANIE KOMUNIKATU: ZRÓB TAK SAMO, UŁÓŻ TAK SAMO
RÓŻNICOWANIE KOLORÓW: RODZICU POKAZUJEMY DZIECKU PO KOLEI KARTECZKI Z
PODSTAWOWYMI KOLORAMI, NAZYWAJĄC JE. PO CZYM ZADANIEM DZIECKA JEST
ZNALEZIENIE W DOMU NP. WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW ZIELONYCH –POKAZUJEMY
ZIELONĄ KARTKĘ, ITD. Z POZOSTAŁYMI KOLORAMI
ĆWICZENIE WYRAŻANIA PRÓŚB
STAWIAMY PRZED DZIECKIEM RÓŻNE PRZEDMIOTY DOMOWE, KTÓRE DZIECKO ZNA ,
NAZYWAJĄC JE ORAZ JEDEN, KTÓRY BARDZO LUBI. ZADANIEM JEST KSZTAŁTOWANIE
KOMUNIKATU: DAJ MI… (JEŚLI DZIECKO WYPOWIADA NAZY PRZEDMIOTÓW W BARDZIEJ
ZROZUMIAŁY SPOSÓB,ĆWICZYMY DAJ MI NP. SOK, JEŚLI NIE OGRANICZAMY SIĘ DO
ĆWICZENIA KOMUNIKATU DAJ MI TO….
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO-STOSOWANIE KOMUNIKATÓW: GDZIE JEST….
POKAŻ….

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie rozumienia – kto?/co robi?. Nazywanie czynności. Budowanie zdań

Mamo pomóż proszę Bartkowi. Proszę pytać kolejno o czynności – załączone zdjęcia – Co robi? Proszę przygotować zdjęcia
członków rodziny, również zwierząt jeśli posiadacie i zestawiać je z załączonymi zdjęciami/ czynnościami – Pani, potem Bartek np.

Misiu je.
Proszę dotykać zdjęcia i obrazki palcem. Zadawać pytania – kto?, co robi?

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

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

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 ZWIERZĄT Z
PRAWEJ STRONY ILUSTRACJI. ZADANIEM DZIECKA JEST NAZWANIE OBRAZKA A
NASTĘPNIE ODNALEZIENIE ZWIERZĘCIA/ POKAZANIE PALCEM NA KOLOROWEJ
ILUSTRACJI I PONOWNE NAZWANIE GO. JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ (
WYPOWIEDZ NAZWĘ ). JEŚLI DZIECKI NIE WSKAZUJE ZADEMONSTRUJ SAM LUB
POPROWADŹ JEGO RĘKĘ NA WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. UKŁADANIE WZORÓW W KONTURACH
RODZICU WYTNIJ KOLOROWE FIGURY. NASTĘPNIE ODRYSUJ SZABLON DOMU OD
WYCIĘTYCH FIGUR. ZADANIEM DAWIDA JEST UŁOZENIE WZORU W KONTURACH

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- BUDOWANIE MIASTECZKA.
DO PRZEPROWADZENIA TEJ ZABAWY POTRZEBNE SĄ RÓŻNORODNE KLOCKI ORAZ
AUTA. RODZIC OD SAMEGO POCZĄTKU ZACHĘCA DZIECKO DO WŁĄCZENIA SIĘ W
ZABAWĘ. Z KLOCKÓW POWSTAJE MIASTO: DOMY, PRZEDSZKOLE, RATUSZ,
DRZEWA ORAZ DROGA. RODZIC POKAZUJE DZIECKU, JAK WYKORZYSTAĆ AUTA W
ZABAWIE. ARANŻUJE SYTUACJĘ, W KTÓREJ DZIECI JADĄ AUTOBUSEM DO
PRZEDSZKOLA. NASTĘPNIE OPOWIADA HISTORYJKĘ O PALĄCYM SIĘ RATUSZU.
DZIECKO PRAWIDŁOWO ODCZYTUJE KONTEKST SYTUACJI I – WYKORZYSTUJĄC
AUTO STRAŻY POŻARNEJ – GASI POŻAR. NA KONIEC ZABAWY OBA AUTA WRACAJĄ
NA PARKING.

4. SYSTEMATYCZNE ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PECS. W DOMU.
PROSZĘ INICJOWAĆ RÓŻNORODNE SYTUACJE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNE.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Wchodzenie i schodzenie po schodach bez pomocy.
2. Tor przeszkód np. z poduszek.

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

Robert S.
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

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik,
ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało,
oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi:
Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i
wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się
wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym
wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic
pomaga wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla
siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak
trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do
pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców
dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do
pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na
pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji
wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka,
ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
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Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski - rozpoznawanie, naśladowanie. Ćwiczenia oddechowe
Proszę przygotować 6 sztuk: gumowych rękawiczek, kubeczków po jogurcie/serku, rurek/słomek, recepturek. Z rękawic wykonujemy zajączki lub kwiatki (jeśli są
niedostępne, można użyć woreczki foliowe – związać górne rogi) – poglądowe zdjęcia:

Na każdy kubeczek przykleić karteczkę z samogłoską A O U I E Y/napisać pisakiem. Zaproponować Robertowi – nadmuchamy zajączka A (proszę przeciągać samogłoskę,
wypowiadać śpiewnie, używać gestu artykulacyjnego) – Robert wybiera właściwy kubek/ rozpoznaje samogłoskę – dmuchacie przez rurkę…..itd. z pozostałymi
samogłoskami.
Następnie proszę zapytać – którego zajączka chcesz nadmuchać? – oczekujemy, że Robert pokaże gestem, powie/nazwie samogłoskę – można pomóc – torować manualnie
głoskę
Załączam link - Zające i kwiatki - dmuchawka dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w

