Ernest S.
Mgr Anna Marciniszyn
Temat: Ćwiczenia usprawniające umiejętności komunikowania się - rozpoznawanie i nazywanie
zwierząt.

Drodzy Rodzice! Celem zadania jest rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności komunikacyjnych (nazywania,
naśladowania wyrazów dźwiękonaśladowczych) oraz rozwijania wiedzy o świecie zwierząt.

1. Zadaniem dziecka jest nazwać wszystkie zwierzęta, przy trudnościach z poprawna wymową słów, proszę
podzielić je z dzieckiem na sylaby, głośno i wyraźnie wypowiadając słowa. Rodzicu! Przeczytaj polecenie
Ernestowi i pomóż mu wykonać zadanie.
ERNEST! Popatrz na obrazek i powiedz, jak nazywają się zwierzęta, które widzisz. Zwierzęta zgubiły się. Pomóż
im odnaleźć domy.
Rodzicu! Proszę po kolei pytać dziecko, o każde zwierzę, w sposób opisany niżej
ERNEST! CO to za zwierzę (dajemy dziecku czas na odpowiedź). To kura.
Jaki odgłos wydaje kura? (dajemy dziecku czas na odpowiedź)
Pokaż, gdzie jest dom kury. Jak nazywamy miejsce, w którym mieszkają kury. (dajemy dziecku czas na
odpowiedź) To jest kurnik.
Powiedz - Kura mieszka w kurniku.
Drodzy Rodzice! Nie zapomnijcie pochwalić dziecka każdorazowo, gdy wykonana zadanie.
Trzymam kciuki! Powodzenia!
Pani Ania!

Mgr Barbara Góra
Temat: Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową- wyszukiwanie podobieństw i różnic.
Wskazówki dla rodziców:
1/ Zadaniem Ernesta jest znalezienie i wskazanie 5 różnic na obrazkach, opisanie, wskazanie, które elementy
obrazków są jednakowe.

2/ W tym zadaniu różnic do odszukania dla Ernesta jest 10.
Dobrze, aby Państwa zachęcili syna do opisywania kolejnych fragmentów obrazka, nazywania co widzi. Jeśli
Państwo macie możliwość wydrukowania obrazka Ernest może pokolorować go. Obrazek też można wyciąć, a
następnie pociąć go na 4 lub 6 części, które następnie chłopiec może składać w całość. Takie domowe puzzle
obrazkowe możecie Państwo zrobić rozcinając kolorową kartkę pocztową, stare zdjęcie, ilustrację wyciętą z
gazety. Takie ćwiczenia w składaniu obrazka w całość, układanie puzzli tematycznych świetnie rozwija
percepcję wzrokową.

Hanna K.
Mgr Anna Marciniszyn
Temat: KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWNAIA WYRAZÓW
DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH - ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM Zwierząt - maskotek
ĆWICZENIA:
Drodzy Rodzice! Proponuję dziś kontynuowanie zabawy w naśladowanie mowy z wykorzystaniem zabawki tym razem psa, kota, wilka. Potrzebne będą wymienione maskotki/ figurki. 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 wilka i mówimy do dziecka, głośno i wyraźnie wypowiadając wyraz dźwiękonaśladowczy AU,
kilka razy powtarzając. I prosząc dziecko o próbę naśladowania.
2. Następnie bierzemy psa i głośno wypowiadamy HAU kilkakrotnie, pokazując za każdym razem pieska.
Prosimy córkę, aby spróbowała powtórzyć jak robi pies. Powtarzamy dźwięki kilka razy, pilnując, aby dziecko
nas obserwowało.
3. Bierzemy kota i tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach wypowiadamy MIAU kilka razy, za każdym razem
pokazując dziecku kota. 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 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 1997 r.

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. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.
Dziecko staje naprzeciwko rodzica
trzymając się za ręce, wykonujemy
niewielki przysiad, półprzysiad. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.

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. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.

Dziecko staje naprzeciwko rodzica
trzymając się za ręce, wchodzi na
niewielkie podwyższenie i schodzi.
Czas ćwiczenia 2-4 minuty.

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

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

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

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

Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

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

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

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

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

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji „skrzydełek”. Leżą na
podłodze.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
wydech ustami. Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r

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

Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE
KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU.
1.WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW .
RODZICU PRZECZYTAJ RAZEM Z DZIECKIEM HISTORYJKĘ SŁOWNO- OBRAZKOWĄ.
RODZIC CZYTA TEKST A DZIECKO WSKAZUJE PALCEM I NAZYWA OBRAZKI. JEŚLI DZIECKO
NIE WSKAZUJE I NIE NAZYWA WTEDY RODZIC PROWADZI RĘKĘ DZIECKA NA
WŁAŚCIWY OBRAZEK I WYPOWIADA JEGO NAZWĘ. PO ZAMODELOWANIU CZYTACIE
JESZCZE RAZ.

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

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

3.NAZYWANIE KATEGORII
RODZICU POPROŚ DZIECKO ABY NAZWAŁO KATEGORIE UMIESZCZONE NA OBRAZKACH
(ZABAWKI, OWOCE, ZWIERZĘTA). A PÓŹNIEJ SAME OBRAZKI (PIŁKA, AUTO itd.)POKAŻ PALCEM
NA PIERWSZY KWADRAT ( OBRYSUJ PALCEM JEGO KONTURY) I ZAPYTAJ ,,CO TO JEST?”. JEŚLI
DZIECKO ZACZNIE NAZYWAĆ POJEDYŃCZE ZABAWKI A NIE PODA NAZWY KATEGORII POWIEDZ
,,TO SĄ ZABAWKI”. PO CZYM ZAPYTAJ JESZCZE RAZ, TAK ABY DZIECKO UDZIELIŁO
PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI.

4.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY
https://edu.dalejrazem.pl/z-10-13-zabawa-tematyczna-robienie-zakupow

5.NAŚLADOWANIE SZEREGU
https://edu.dalejrazem.pl/pw-34-41-tworzenie-szeregow

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

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

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

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Wyrażenia dźwiękonaśladowcze – rozpoznawanie, nazywanie
Mamo pomóż proszę Miłoszowi. Bawcie się w pociąg, dopinajcie wagoniki – nazywajcie zwierzęta, naśladujcie jak mówią. Proszę na wagonik układać odpowiedni napis –
wyrażenie – nazywać. Odwrócić obrazki, zostawić napisy – Miłosz rozpoznaje napis (Pani pyta: gdzie miau? – odwracacie obrazek – sprawdzacie czy napis/wyrażenie zgadza
się z odwróconym zwierzątkiem. Jeśli Miłosz rozpoznaje wyrażenia zacznijcie nazywać – (Pani pyta: kto? – wskazuje na wyrażenie/napis – Miłosz odpowiada: miau) –
sprawdzacie czy zgadza się obrazek.
Proszę skorzystać z załączonego poprzednio linku https://www.youtube.com/watch?v=4TdgC7QMHi0
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Fabian D.
Mgr Magdalena Małecka
NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI (PRZY OKAZJI ĆWICZENIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI SŁUCHOWEJ)
RODZICU WYKORSZYSTAJ DO TEGO ĆWICZENIA MUZYKĘ KLASYCZNĄ. ZADANIEM DZIECKA
JEST NAŚLADOWANIE GRY, NP. GDY USŁYSZY GRĘ NA PIANINIE-NAŚLADUJE TAKIE SAME
RUCHY-GRY NA PIANINIE, GDY USŁYSZY TRĄBKĘ GRA NA NIEWIDZIALNEJ TRĄBCE, ITD. NA
POCZĄTKU WAŻNE JEST ABY ZAPREZENTOWAĆ RUCHY DO DANYCH DŹWIĘKÓW. RODZICU
WYKORZYSTAJ KOMUNIKAT : ZRÓB TAK SAMO
PRZY MUZYCE DZIECIECEJ PROSZĘ ĆWICZYĆ
OBROTY+SKŁONY+ KLASKANIE W DŁONIE)

SEKWENCJE

RUCHOWE

(PODSKOKI+

RUCHY BIODER+WSKAZYWANIE CZĘŚCI CIAŁA+RĘCE DO GÓRY+DOTUYKANIE KOLAN
TRZY KROKI DO PRZODU+DWA NA LEWO+PODSKOK+DWA KROKI NA PRAWO+PODSKOK
MARSZ W MIEJSCU Z WYSKOKIM
BRZUCHU+RĘCE NA BOKI

UNOSZENIEM KOLAN+OBRÓT+KLEPANIE SIĘ PO

ZABAWA TEMATYCZNA, NAPRZEMIENNA
RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU WSPÓLNĄ ZABAWĘ –OPIEKA NAD CHORYM MISIEM –
ĆWICZENIE PRZY OKAZJI CZEŚCI CIAŁA(WCHODZENIE W
ROLĘ LEKARZA, RODZICU
ZAPLANUJ CZYNNOŚCI BADANIA PACJENTA, DAWANIA LEKARSTW, OPIEKA NAD CHORYM
MISIEM W DOMU, DAWANIE POSIŁKU) RODZICU MOŻESZ RÓWNIEŻ ZAPROPONOWAĆ
ZABAWĘ NP. WE WSPÓLNE BUDOWANIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO I ZABAWĘ
NAPRZEMIENNĄ Z AUTAMI. ĆWICZENIE PRZY OKAZJI ZAIMKÓW OSOBOWYCH: JA-TY, MOJA
KOLEJ-TWOJA KOLEJ.
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIA DZIECKU
GDZIE JEST ……………? GDZIE SĄ…………………? POWIEDZ…………………….

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU NARYSUJ PO ŚŁADZIE, DOKOŃCZ RYSOWAĆ
OKNO WEDŁUG WZORU

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

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Bartłomiej D.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu. Narysuj na kartkach duże kółka. Daj dziecku 4 kredki czerwoną, zieloną,
niebieską i żółtą. Powiedz do dziecka „Pomaluj kółko na czerwono”. Dziecko bierze czerwoną
kredkę i koloruje koło. Zwróć uwagę, aby właściwie dobierało kolory i prawidłowo trzymało
kredkę.

1. POMALUJ KÓŁKA.
NA CZERWONO

NA ZIELONO

NA ŻÓŁTO

NA NIEBIESKO

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

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

Kinga D.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
DOPASUJ WYRAZY DO OBRAZKÓW:ZEGAREK

PIES

KOZA

TORBA

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
CO TO JEST? ODPOWIEDZ -TO JEST………………….

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ WEDŁUG WZORU

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: POLICZ I ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ CYFRĘ
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RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU : DOKOŃCZ WZÓR -POKOLORUJ

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Kategoryzacje – określanie reguły podziału. Sylaby otwarte z głoską P - czytanie
Potrafi pływać

Potrafi latać

Są młode

W trzech kolumnach zgrupowane są obrazki według różnej reguły – potrafi latać, potrafi pływać, są młode – ale to
Kinga musi powiedzieć, dlaczego te obrazki pasują do siebie

Zadaniem Kingi jest powiedzenie, jak nazywają się te ufoludki:

PA

PE

PO

PI

PU

PY

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

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

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

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: 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
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

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

1. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM
https://edu.dalejrazem.pl/gesty-wskazywanie-palcem

2. REAGOWANIE NA POLECENIE ,,POKAŻ”
https://edu.dalejrazem.pl/modelowanie-wskazywania-palcem-przedmiotu

3.UWSPÓLNIANIE POLA UWAGI
https://edu.dalejrazem.pl/wspolne-pole-uwagi

4. ĆWICZENIA MANIPULACYJNE
https://edu.dalejrazem.pl/nauka-przekladania-elementow-do-innego-pojemnika

Rafał S.
Mgr Iwona Zając
TWORZENIE WYRAZÓW Z PIERWSZYCH LITER OKREŚLAJĄCYCH NAZWĘ OBRAZKA

DROGI RODZICU ! POMÓŻ ,PROSZE, DZIECKU WYKONAĆ POLECENIA
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBRAZKACH.UTWORZONE WYRAZY PROSZĘ ZAPISAĆ NA
KARTCE.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Analiza, synteza sylabowa wyrazu. Zabawa z regułami – krzyżówka obrazkowo – sylabowa. Czytanie – wyrazy – sylaby
otwarte.
Mamo pomóż proszę Rafałowi. Zadaniem Rafała jest nazwanie obrazków, podpisanie ich w pustych polach obok. (należy
wyciąć sylaby) – każdemu polu przyporządkowana jest jedna sylaba. Wyrazy – koty, kasa, fale, leki, samoloty, fasola,
motyle, maliny

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

Marcel W.
Mgr Alicja Borys-Fizela
1.WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW :
RODZICU WSKAZUJ PALCEM DZIECKU POJEDYNCZE OBRAZKI. ZADANIEM
DZIECKA JEST NAZWANIE OBRAZKA JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ
( WYPOWIEDZ NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY OBRAZKÓW
LOSOWO I MÓWI DO DZIECKA :,, POKAŻ SMOK… SŁOŃ itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE
WSKAZUJE RODZIC DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ DZIECKA NA
WŁAŚCIWY OBRAZEK.

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

3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- ZABAWA CISTOLINĄ
RODZIC DZIELI CIASTOLINĘ POMIĘDZY SIEBIE I DZIECKO. KOLEJNO WYKONUJE Z
CIASTOLINY RÓŻNE KSZTAŁTY, ZACHĘCAJĄC DZIECKO DO CZYNNOŚCI. POWTÓRZENIA . W
TEN SPOSÓB Z CIASTOLINY POWSTAJE PIŁKA, WĄŻ I ŚLIMAK.
https://edu.dalejrazem.pl/z-6-13-zabawa-symboliczna-ciastolina
4. CZYTANIE WYRAZÓW METODĄ SYLABOWĄ
DZIECKO CZYTA SYLABY NA DOLE STRONY. W RAZIE TRUDNOŚCI RODZIC POMAGA.
NASTĘPNIE DZIECKO POKAZUJE SYLABĘ NA DOLE STRONY I WSKAZUJE OBRAZEK DO
KTÓREGO PASUJE. ROBI TAK SAMO Z KAŻDĄ DYLABĄ.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Analiza, synteza sylabowa wyrazu. Utrwalanie głoski L w wyrazie. Rozszerzanie zasobu słownictwa. Zabawa z
regułami – krzyżówka obrazkowo – sylabowa. Czytanie – wyrazy – sylaby otwarte.
Mamo pomóż proszę Marcelowi. Zadaniem Marcela jest nazwanie obrazków, podpisanie ich w pustych polach obok.
(należy wyciąć sylaby) – każdemu polu przyporządkowana jest jedna sylaba. Wyrazy – lala, lupa, tuli, leki, lisy, fala, lama
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Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Hanna Za.
Mgr Magdalena Małecka
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
CO TO JEST? ODPOWIEDZ -TO JEST………………….

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE : NARYSUJ PO ŚLADZIE

ODTWARZANIE WZORU
RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: DOKOŃCZ WZÓR KOLORUJĄC KSZTAŁTY

ODLICZANIE NA KONKRETACH
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT POLICZ I DOPASUJ CYFRĘ
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Mgr Iwona Zając
TWORZENIE WYRAZÓW Z PIERWSZYCH LITER OKREŚLAJĄCYCH NAZWĘ OBRAZKA

DROGI RODZICU ! POMÓŻ ,PROSZE, DZIECKU WYKONAĆ POLECENIA
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBRAZKACH.UTWORZONE WYRAZY PROSZĘ ZAPISAĆ NA
KARTCE.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu na
prośbę rodzica- np. połóż książkę na stole, pod stołem.
2. Lepienie ciasta z mąki i wody – dotykanie , gniecenie, wałkowanie.

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
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Mgr Magdalena Małecka
NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: ZRÓB TAK SAMO
POKAZUJ SEKWENCJE RUCHOWE: KLASKANIE+TUPANIE+OBRÓT, PODSKOK+RĘCE DO GÓRY+
UKŁON,
WSKAZYWANIE NOSA+KLEPANIE SIĘ PO BRZUCHU+MACHANIE RĘKĄ PRAWĄ,
RĘCE NA BOKI+WSKAZYWANIE GŁOWY+PODSKOK
ZABAWA TEMATYCZNA, SYMBOLICZNA
RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU WSPÓLNĄ ZABAWĘ W PRZYGOTOWANIE POSIŁKU.
WYKORZYSTAJ MATERIAŁY DOSTĘPNE W DOMU (MAKARON, KLAMERKI, ZAKRĘTKI, ITP.)
POKAŻ DZIECKU POSZCZEGÓLNE ETAPY PRZYGOTOWANIA POSIŁKU I WYKORZYSTAJ
KOMUNIKAT ZRÓB TAK SAMO. MOŻESZ ĆWICZYĆ ZAIMKI: TERAZ JA-TERAZ TY. WAŻNE, ABY
DZIECKO SAMO CHCIAŁO WCHODZIĆ W ZABAWĘ GDZIE WYKORZYSTUJEMY MATERIAŁY NIE
ZAWSZE ZWIĄZANE Z DANĄ ZABAWĄ.
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKATY: GDZIE JEST GDZIE SĄ……………..POKAŻ

RÓŻNICOWANIE KOLORÓW
RODZICU ZAPREZENTUJ DZIECKU PODSTAWOWE KOLORY PO KOLEI I NAZYWAJ JE

PO CZYM WYBIERZ DWA KOLORY I JESZCZE RAZ JE NAZWIJ. ZASTOSUJ KOMUNIKAT POKAŻ:
CZERWONY

I ZMIENIAMY STRONY I DAJEMY TEN SAM KOMUNIKAT

I ZNOWU ZMIENIAMY STRONY I STOSUJEMY TEN SAM KOMUNIKAT. W TEN SAM SPOSÓB
ĆWICZYMY POZOSTAŁE KOLORY.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sekwencje dwuelementowe – uzupełnianie. Szereg rosnący – naśladowanie
Mamo pomóż proszę Bartkowi. Poniżej ułożone są sekwencje. Zadaniem Bartka jest nazwanie przedmiotów i wstawienie brakującego obrazka w puste miejsce – wybiera
spośród dwóch przedmiotów.

Poniżej szereg rosnący – serduszka. Proszę narysować odręcznie – zgodnie z zasadą wzrastania – serduszka (według załączonego wzoru, dwa komplety). Układa Pani jeden
szereg a Bartek układa drugi pod tym ułożonym przez Panią – naśladuje na zasadzie „taki sam”

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 NAZYWAZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY
OBRAZKÓW LOSOWO I MÓWI DO DZIECKA :,, POKAŻ SMOK… SŁOŃ itd.”. JEŚLI
DZIECKI NIE WSKAZUJE RODZIC DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ
DZIECKA NA WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. NAŚLADOWANIE/ KONTYNUOWANIE SZEREGU

http://www.matzoo.pl/zerowka/skopiuj-i-kontynuuj-wzor_49_352

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

4.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- ZAKUPY.
W ZABAWIE TEJ RODZIC Z DZIECKIEM WCIELAJĄ SIĘ W ROLE: OSOBY KUPUJĄCEJ ORAZ
SPRZEDAWCY. W PIERWSZYM WARIANCIE ZABAWY DZIECKO PRZYCHODZI DO SKLEPU,
ABY KUPIĆ WARZYWA. PO ZAKUPIENIU WŁAŚCIWYCH PRODUKTÓW, PŁACI SPRZEDAWCY
ODPOWIEDNIĄ SUMĘ I WYCHODZI ZE SKLEPU. W DRUGIM WARIANCIE ZABAWY, RODZIC Z
DZIECKIEM ZAMIENIAJĄ SIĘ ROLAMI. TYM RAZEM TO RODZIC JEST OSOBĄ KUPUJĄCĄ, A
DZIECKO WYKONUJE CZYNNOŚCI SPRZEDAWCY.
https://edu.dalejrazem.pl/z-10-13-zabawa-tematyczna-robienie-zakupow

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

PROPOZYCJA ĆWICZENIA INTERAKTYWNEGO DO ĆWICZENIA PAMIĘCI
WZROKOWEJ.
https://toytheater.com/visual-memory/

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

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
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Robert S.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski
gimnastycznej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Chwyć poziomo kij. Wyprostuj
się, głowę ustaw w przedłużeniu tułowia,
złącz łopatki, napnij brzuch. Ruch- Unieś
kij w górę, do wysokości barków..
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Złap kij na wysokości barków.
Ruch- Wykonaj ruchy takie jak przy
wiosłowaniu. Pamiętaj o utrzymaniu
prawidłowej postawy ciała. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, na stole stoi zapalona świeca.
Ruch- Wdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Ustaw kij pionowo opierając o
podłogę. Wyprostuj plecy, głowę ustaw
dokładnie w przedłużeniu tułowia. Chwyć
kij na wysokości barków. Ruch- Dociśnij
kij do podłogi i utrzymaj tę pozycję przez
ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w dół.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Chwyć poziomo kij. Wyprostuj
się, głowę ustaw w przedłużeniu tułowia,
patrz przed siebie. Ruch- Unieś kij w
górę, nad głowę i opuść. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, chwyć kij poziomo
za oba końce . Ruch- Prowadź kij w
prawą stronę, jednocześnie skręcając
głową przeciwnym kierunku.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy na obie strony.
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.

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

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sekwencje dwuelementowe – naśladowanie. Samogłoski prymarne – rozpoznawanie, naśladowanie.
Mamo pomóż proszę Robertowi. Sekwencje do naśladowania - proszę rozciąć drugi rząd zabawek. Zadaniem Roberta jest ułożenie/przyklejenie na zasadzie „taki sam”
kolejno każdej zabawki pod tymi powyżej, w pierwszym rzędzie. Należy zwrócić uwagę aby układać kolejno od lewej strony do prawej.

Gdzie króliczek A U i ?
Każdy króliczek ma dostać swoją marchewkę – dla króliczka A marchewka A itd.
Sprzątamy – daj marchewkę: A….U…..i
- daj króliczka: A….U…..i
Prezentujemy kolejno każdego królika – mówimy – króliczek zjadł marchewkę, mówi - A (z gestem artykulacyjnym). Robert też mówi – A, itd. z samogłoskami – U, i.
Karty królik/samogłoska; marchewka/samogłoska proszę rozciąć.
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