Ernest S.
Mgr Barbara Góra
Temat: Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, usprawniające procesy myślowe
Wskazówki dla rodziców:
Ćwiczenie 1
Zadaniem Ernesta jest nazwanie kolejno przedmiotów, zwierząt przedstawionych na obrazkach, a następnie
otoczenie kółkiem tych, które latają. Zadanie to chłopiec może wykonać poprzez wskazanie na ekranie
komputera. Zadaniem dodatkowym jest policzenie przez chłopca: ile jest pojazdów?, ile jest zwierząt

Ćwiczenie 2:
W tym zadaniu proszę, aby Ernest wskazał i kolejno nazwał zabawki na obrazkach, proszę, aby policzył je, a
następnie, aby wskazał przedmioty/owady, które wydają dźwięk.

Mgr Anna Marciniszyn
TEMAT: ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ I GRAFOMOTORYKĘ.
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA CYFR.
ĆWICZENIA:
Drodzy Rodzice! Proponuję dziś ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i grafomotorykę.
1. Proszę, aby dziecko napisało 3 razy każdą cyfrę wewnątrz obrazka za każdym razem zmieniając kolor kredki.
Następnie nazwało każdą z cyfr.
Bardzo proszę, pilnować, aby Ernest właściwie trzymał ołówek.
Drodzy Rodzice! Nie zapomnijcie pochwalić dziecka każdorazowo, gdy wykonana zadanie.
Trzymam kciuki! Powodzenia!
Pani Ania!

2. Proszę, aby dziecko poprawiło po śladzie wszystkie duże 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 ;-)
Pani Ania.

Hanna K.
Mgr Anna Marciniszyn
TEMAT: KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWANIA SEKWENCJI.
ĆWICZENIA:
DRODZY RODZICE! Proponuję dziś ćwiczenia rozwijające u dziecka umiejętność naśladowania sekwencji

(wzoru), doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową. Ćwiczenia te wymagają od dziecka dodatkowo
umiejętności skupienia uwagi. Jeżeli będziemy wskazywać i jednocześnie nazywać kolory, dziecko będzie je
zapamiętywało.
Potrzebne pomoce to: klocki duplo lub drewniane klocki lub plastikowe zakrętki lub klamerki lub guziki lub
kredki/ patyczki w 2 kolorach po 6 sztuk z każdego koloru oraz duża kartka papieru i czarna kredka lub mazak.
Na początku proponuję narysować planszę jak na załączonym zdjęciu (musi mieć 12 kratek), po to aby
wyznaczyć dziecku tor układania.

Proszę wziąć 2 kolory (na przykład czerwone i żółte) klocków po 6 sztuk z każdego koloru (ważne, aby były w
takim samym rozmiarze i kształcie).
Układamy czerwony klocek w pierwszym okienku i mówimy: Zobacz Haniu! "ten czerwony klocek tu", potem
żółty układamy w drugim okienku i mówimy "ten żółty klocek tu". I tak na przemian. Ważne jest, aby najpierw
do samego końca zademonstrować dziecku sposób wykonania zadania i przypilnować, aby Hania patrzyła na
nasze usta, gdy do niej mówimy oraz utrzymywała kontakt wzrokowy z planszą podczas układania.
Następnie zaczynamy układać razem z Hanią, podając do rączki klocki i wskazując miejsce, w którym klocka
powinna umieścić, cały czas mówiąc "ten czerwony klocek tu, ten żółty klocek tu. Czynność powtarzamy kilka
razy, za każdym razem ograniczając naszą pomoc do koniecznego minimum.
Trzymam kciuki! Powodzenia!
Pani Ania.

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!
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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: 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 wykonując ruch krążenia- kończyny górne pozostają opuszczone wzdłuż ciała.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja leżenie tyłem ( na plecach). Dziecko turla się po podłodze z
kończynami górnymi ułożonymi wzdłuż ciała. Uwagi: turlanie powinno odbywać się na twardym i
sprężystym podłożu, warto pokładać dodatkowo różnego rodzaju materiałów i faktur (np. koc,
ręcznik). Jeśli jest to możliwe dziecko powinno mieć odsłonięte ręce i nogi.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko trzyma oburącz laskę
gimnastyczną (kij). Dziecko porusza laskę naprzemiennie raz po prawej raz po lewej stronie udając
ruch wiosłowania.
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: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny, 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: Pozycja siedząca 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: Pozycja siedząca Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku
plasteliny zatop kilka małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest
wyciągnięcie z masy zatopionych przedmiotów.

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Szymon Ł.
Mgr Marzena Łabuda
Zadanie dla Ciebie od p. Marzeny . Popraw po śladzie

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

2.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- BUDOWANIE Z KLOCKÓW.
NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W
PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA
LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE
ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO
TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY
WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE UKŁADAJĄ
WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W RELACJI.
https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. ZADANIEM DZIECKA JEST
ZIDENTYFIKOWANIE OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW I
WYJAŚNIENIE DLACZEGO NIE PASUJE.

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

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
Zdjęcie/Rysunek
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.
Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

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 . RuchProwadź 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.

Miłosz M.
Mgr Marzena Łabuda
Miłoszku zadanie dla Ciebie od p. Marzeny
Rodzicu, proszę pomóż swojemu dziecku.
Przygotowujemy kartkę A4 oraz elementy lwa. Wycinamy tułów lwa z kolorowej kartki, ogon i
pyszczek na którym rysujemy oczy nos, wąsy.
Wycinamy dziecku kolorowe paseczki na grzywę. Dziecko wykleja naszego lwa według wzoru
na zdjęciu. Doklejamy głowę z dorysowanymi elementami. Do dzieła. Miłej zabawy.

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.
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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, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze wyznaczonym
polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica–
„odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej
wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.
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.
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Mgr Agnieszka Małkiewicz
Naśladowanie układów takich samych elementów
Mamo pomóż proszę Miłoszowi. Proszę wyciąć zamieszczone poniżej obrazki (8 dużych balonów). Cztery z nich są dla
Pani - proszę układać z nich kolejno wzory – jak te z małych baloników (dobrze jest układać na ciemnym/kontrastującym
tle). Zadaniem Miłosza jest odwzorowanie/ naśladowanie układu elementów (balonów) z pozostałych czterech .

Fabian D.
Mgr Magdalena Małecka
NAŚLADOWANIE RUCHÓW
RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKAT: ZRÓB TAK SAMO
RODZICU PROSZĘ WYKORZYSTAĆ MUZYKĘ DLA DZIECI. ZADANIE POLEGA NA
NAŚLADOWANIU PROSTYCH RUCHÓW DO RYTMICZNEJ MUZYKI: (WSZYSTKO ZALEŻY OD
INWENCJI TWÓRCZEJ I RODZAJU MUZYKI). NA POCZĄTKU RODZIC POKAZUJE RÓŻNE
UKŁADY RUCHOWE, A NASTĘNIE DZIECKO.
KROKI DO PRZODU, DO TYŁU, NA BOKI, NAPRZEMIENNIE, WYMACHY RĄK, UKŁONY,
KUCNIĘCIA, WYSKOKI. W TYM ĆWICZENIU TYM RAZEM WAŻNA JEST NIE TYLKO IMITACJA
RUCHÓW, ALE WYKONYWANIE ICH RYTMICZNIE, DO MUZYKI.
NAŚLADOWANIE DZIAŁAŃ Z PRZEDMIOTAMI.
RODZICU DO TEGO ZADANIA PROSZĘ WYKORZYSTAĆ MASĘ PLASTYCZNĄ NP.
PLASTELINĘ/MODELINĘ .ZADANIEM DZIECKA JEST TWORZENIE Z MASY KSZTAŁTÓW I ICH
ŁĄCZENIE WEDŁUG WZORU, NP. TWORZENIE AUTA, MISIA. JEŚLI WYKORZYSTACIE
MODELINĘ (PROSZĘ NAJPIERW SAMEMU DOBRZE POUGNIATAĆ MASĘ)
Z MODELINY NATOMIAST DZIECKO MA UKSZTAŁTOWAĆ KULKI WEDŁUG
PREZENTACJI RODZICA (MOŻNA MIESZAĆ KOLORY LUB FORMOWAĆ POSZCZEGÓLNE
KOLORY OSOBNO. RODZICU NASTĘPNIE NALEŻY ZROBIĆ DZIURKI DO PRZEWLEKANIA. I
KOLEJNYM KROKIEM, ZADANIEM DLA DZIECKA BĘDZIE NAWLEKANIE TYCH KULEK NA
SZNUREK, GUMKĘ. ELEMENTY Z MODELINY SĄ TRWAŁE.
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO, TWORZENIE WYPOWIEDZI DO MATERIAŁU
GRAFICZNEGO
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT : POWIEDZ CO TO JEST? WEDŁUG WZORU: TO JEST…
TO SĄ…

WCHODZENIE W ZABAWĘ NAPRZEMIENNĄ
RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU WSPÓLNĄ GRĘ Z BALONEM. POZÓL BY DZIECO WYBRAŁO
KOLOR BALONA, ALE TEŻ WYRAZIŁO PROŚBĘ, NP. CHCĘ BALON ….PRZY OKAZJI WSPÓLNEJ
ZABAWY MOŻNA ĆWICZYĆ ODLICZANIE LUB WYKONYWANIE INSTRUKCJI Z BALONEMROZUMIENIE MOWY. WSZYSTKO ZALEŻY OD INWENCJI TWÓRCZEJ
IMITACJA WERBALBA
RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKAT POWIEDZ…
BA-TU

BU-LI

CU-ME

CU-NA

ZA-NO

PA-LE

WU-LI

WE-DA

ZA-SE

TE-DO

BI-PU

MI-JU

ĆWICZENIA GRAFICZNE
RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKAT: NARYSUJ PO ŚLADZIE

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

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: w czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę
– wytrzymać ok. 5-7 sek.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: w czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji ”skrzydełka” leżą na
podłodze. Na brzuchu ułożony
woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z
dmuchnięciem na woreczek i powrót
do leżenia. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad ugięty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Przyciągnięcie jednego kolana do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.
Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane
i złączone. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych nóg
nisko! nad podłogę. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak
aby szybowało w powietrzu
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad
podłogę i wykonanie nimi nożyc
pionowych. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

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

Rut Brąś
Temat: Ćwiczenie koncentracji.

Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych,
podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki
czytania i pisania.

Bartłomiej D.
Mgr Iwona Zając
GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ LUSTERKO, NAJLEPIEJ TAKIE, ŻEBY WIDOCZNE W NIM BYŁO DZIECKO I
DOROSŁY. USIĄDŹCIE PRZED LUSTERKIEM I POBAWCIE SIĘ WSPÓLNIE. PREZENTUJ DZIECKU ZABAWY DZIECKO OBSERWUJE I NAŚLADUJE. WESOŁEJ ZABAWY !

1. Ćwiczenia warg i policzków
• Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do
drugiej – wargi złączone.• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do
łuków zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”. • Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu –
jak przy cmoknięciu. • Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. • Nic nie powiem –
mocne zaciśnięcie rozciągniętych warg. • Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry,
smutna mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie
wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi
nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie.. • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak
u ryb. • Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów. • Echo dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. • Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem
górnej. • Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora
2. Ćwiczenia języka
• Dotykanie palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je
zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać,
gdy mamy zamkniętą buzię. • Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu kawałków
kukurydzianych chrupek. • Zlizywanie nutelli, miodu, dżemu itp. z podniebienia przy szeroko otwartych
ustach. • Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie,
wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. • Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem
tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. • Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język
także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. • Chomik - wypycha
policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. •
Zawody - kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ? • Malarz maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w
stronę gardła. • Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła
tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. Usta szeroko otwarte! • Żyrafa - ma długą szyję,
wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, w kierunku nosa,
najdalej jak potrafisz. • Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz
dosięgnąć językiem do ostatniego ząbka na górze i na dole, z prawej i lewej strony.(Usta otwarte, żuchwa
nieruchoma)

Mgr Klaudia Matuszek
Rodzicu daj dziecku cztery kolory kredek (czerwony, żółty, niebieski i zielony). Poproś, aby pokolorowało
kwiaty. Każdy kwiat na inny kolor. Dopilnuj, żeby dziecko prawidłowo trzymało kredkę. Chwal dziecko i
nagradzaj dobrym słowem, przytuleniem.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Chód na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez rodziców).
2. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą.

Kinga D.
Mgr Magdalena Małecka
UKŁADANIE WEDŁUG WZORU
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: UŁÓŻ WZÓR PONIŻEJ

ODTWARZANIE WZORÓW GRAFOMOTORYCZNYCH PO ŚLADZIE
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NAPISZ PO ŚLADZIE

DOPASOWYWANIE NAZW DO MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: DOPASUJ PONIŻSZE NAZWY DO OBRAZKÓW

OBRAZ

SOWA

ZEBRA

GWIAZDA

ODLICZANIE NA KONKRETACH
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
POLICZ SERDUSZKA I ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ CYFRĘ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TWORZENIE WYPOWIEDZI W OPARCIU O MATERIAŁ ZDJĘCIOWY
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
CO TO JEST? ODPOWIEDZ -TO JEST…………………. TO SĄ….

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie kategorii tematycznych. Samogłoski, sylaby otwarte z głoską P – czytanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę wydrukować obrazki. Rozciąć obrazki zamieszczone w ramce. Zadaniem Kingi jest ich właściwe
ułożenie/dopasowanie pod trzema obrazkami: gruszka , cola, lód. Kinga musi sama znaleźć zasadę segregowania
obrazków, opowiedzieć, dlaczego układa je w ten a nie inny sposób.
Proszę aby Kinga przeczytała samogłoski i sylaby:

AOE

UiO

EUi

YAO

PA

PO

PU

Pi

PE

PY

PO

PA

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

Rut Brąś
Temat: Które myśli dają siłę? Ćwiczenia antystresowe.
1. Poniżej zaprezentowano karty pracy, które ukazują, co można robić, jak myśleć, gdy przychodzą do nas
trudne wydarzenia. Proszę razem z dzieckiem przyjrzeć się im spokojnie i po kolei. Teraz postarajcie się
uzupełnić brakujące pola.

2. Jak się dzisiaj czujesz?
Dlaczego się tak czujesz? Opowiedz.
3. Zapraszam teraz do ćwiczenia oddechowego:
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. Teraz potrzyj jedną dłoń o drugą i rozprowadzić
powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, że smutki jeszcze szybciej ulecą. Możesz
sobie też w tej chwili wyobrażać, ze leżysz nad brzegiem morza i słuchasz szumu fal.

Weronika S.
Mgr Iwona Zając
GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ LUSTERKO, NAJLEPIEJ TAKIE, ŻEBY WIDOCZNE W NIM BYŁO DZIECKO I
DOROSŁY. USIĄDŹCIE PRZED LUSTERKIEM I POBAWCIE SIĘ WSPÓLNIE. PREZENTUJ DZIECKU ZABAWY DZIECKO OBSERWUJE I NAŚLADUJE. WESOŁEJ ZABAWY !

2. Ćwiczenia warg i policzków
• Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do
drugiej – wargi złączone.• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do
łuków zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”. • Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu –
jak przy cmoknięciu. • Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. • Nic nie powiem –
mocne zaciśnięcie rozciągniętych warg. • Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry,
smutna mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie
wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi
nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie.. • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak
u ryb. • Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów. • Echo dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. • Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem
górnej. • Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora
2. Ćwiczenia języka
• Dotykanie palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je
zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać,
gdy mamy zamkniętą buzię. • Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu kawałków
kukurydzianych chrupek. • Zlizywanie nutelli, miodu, dżemu itp. z podniebienia przy szeroko otwartych
ustach. • Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie,
wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. • Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem
tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. • Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język
także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. • Chomik - wypycha
policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. •
Zawody - kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ? • Malarz maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w
stronę gardła. • Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła
tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. Usta szeroko otwarte! • Żyrafa - ma długą szyję,
wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, w kierunku nosa,
najdalej jak potrafisz. • Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz
dosięgnąć językiem do ostatniego ząbka na górze i na dole, z prawej i lewej strony.(Usta otwarte, żuchwa
nieruchoma)

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową 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.
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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: 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 wykonując ruch krążenia- kończyny górne pozostają opuszczone wzdłuż ciała.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja leżenie tyłem ( na plecach). Dziecko turla się po podłodze z
kończynami górnymi ułożonymi wzdłuż ciała. Uwagi: turlanie powinno odbywać się na twardym i
sprężystym podłożu, warto pokładać dodatkowo różnego rodzaju materiałów i faktur (np. koc,
ręcznik). Jeśli jest to możliwe dziecko powinno mieć odsłonięte ręce i nogi.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko trzyma oburącz laskę
gimnastyczną (kij). Dziecko porusza laskę naprzemiennie raz po prawej raz po lewej stronie udając
ruch wiosłowania.
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: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny, 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: Pozycja siedząca 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: Pozycja siedząca przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop
kilka małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z
masy zatopionych przedmiotów.

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU PROSZĘ UTRWALAJ / ROZWIJAJ UMIEJĘTNOŚCI DEFICYTOWE (W OPARCIU O
PRZESŁANE WCZESNIEJ MATERIAŁY WIDEO I IWCZEŚNIEJSZE NSTRUKCJE PISEMNE.):

1. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM ( OGLADANIE KSIĄŻECZEK)
2. REAGOWANIE NA POLECENIE ,,POKAŻ”
3.UWSPÓLNIANIE POLA UWAGI ( RODZIC PUSZCZA BAŃKI/ OBSERWOWANIE
SPADAJĄCYCH BANIEK)
4. ZABAWY MANIPULACYJNE.- BUDOWANIE WIEŻY 3- ELEMENTOWEJ Z
KLOCKÓW/PUZZLE WTYKOWE/PIRAMIDKA/PRZEKŁADANIE PRZEDMIOTÓW Z
POJEMNIKÓW)
5. PODEJMOWANIE DIALOGU Z WYKORZYSTANIEM ZABAWKI- DZIECKO BIERZE
ZABAWKĘ NA POLECENIE ,,WEJ”, ODDAJE ZABAWKĘ RODZICOWI NA POLECENIE ,
,,DAJ”.
PONADTO PROPONUJĘ UCZYĆ WERONIKĘ SKŁADANIA 2- ELEMENTOWYCH
OBRAZKÓW.


NAUKA SKŁADANIA PUZZLI 2- ELEMENTOWYCH

PROPONUJĘ WYKONANIE PROSTYCH PUZZLI 2- ELEMENTOWYCH W DOMU.
WYSTARCZY KARTONIK, MAZAKI LUB KOLOROWY PAPIER DO WYCIĘCIA
WYBRANYCH OWOCÓW. PO PRZYGOTOWANIU KARTONIKA Z OWOCEM
NALEŻY GO ROZCIĄĆ NA PÓŁ ( JEDNAK PROPONUJĘ NA TYM ETAPIE TYLKO
ROZCIĘCIE PIONOWE, A NIE POZIOME). TAK PRZYGOTOWANYM ZESTAWEM
MOŻNA ĆWICZYĆ UMIEJĘTNOŚĆ SKŁADANIA OBRAZKA Z 2 CZĘŚCI).
POWODZENIA 

https://edu.dalejrazem.pl/nauka-skladania-obrazkow-dwu-i-trzyczesciowych




 PRZYKŁADOWE PUZZLE




Rafał S.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Zdrowo jem. Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Nazwij produkty. Skreśl te, które są niezdrowe. W górnej ramce narysuj tyle kółek, ile słyszysz sylab (np. kawa), w dolnej ramce narysuj tyle kresek, ile słyszysz głosek (np. k-a-w-a) - tylko przy produktach zdrowych. .
Narysuj szlaczek.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rodzaj rzeczownika. Zaimek wskazujący ten, ta, to.
Mamo pomóż proszę Rafałowi. Zadaniem Rafała jest rozcięcie obrazków i posortowanie ich w zależności od rodzaju. Na
jaki przedmiot pokazujemy, mówiąc ten……ta……..to………..?

TEN

TA

TO

Mgr Iwona Zając
PODZIAŁ WYRAZÓW NA SYLABY

DROGI RODZICU ! PRZYGOYUJ DLA DZIECKA CZTERY KÓŁECZKA ,MONETY LUB
ŻETONY. PROSZĘ, NAPISZ NA KARTECZKACH WIELKIMI LITERAMI NASTĘPUJĄCE
WYRAZY :

AU - TO, CHO - MIK, MYSZ, LA - LA,
HU - LAJ - NO - GA, DO - MEK, CHMU - RA
PA - PU - GA, NA - SZYJ - NIK, WIOS - NA
PA - RA - SOL, DESZCZ, SŁOŃ - CE, DZIK
KRED - KI, KSIĄŻ - KI, MO - TY - LEK, SOK,
WROT - KI, KOT - LET, LAM - PART, PIES
HE - LI - KOP - TER, HI - PO - PO - TAM, NOS .
POD KAŻDĄ SYLABĄ NARYSUJ KROPKĘ.

PRZYKŁAD:

AU -TO

PA - PU - GA

MYSZ

HU - LAJ - NO - GA

JEŚLI TO MOŻLIWE ZGROMADŹCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY ILUSTRUJĄCE PODANE
NAZWY.POKAZUJ, PROSZĘ DZIECKU WYRAZY, WYMAWIAJ JE Z PODZIAŁEM NA
SYLABY .UŻYJCIE DO TEGO BĘBENKA I WYSTUJUJCIE LUB PO PROSTU
WYKLASKUJCIE DŁOŃMI WSZYSTKIE SYLABY SKŁADAJĄCE SIĘ NA PODANY WYRAZ.
NASTĘPNIE USUŃ Z POLA WIDZENIA OBRAZKI I KARTECZKI Z WYRAZAMI
.WYPOWIADAJ TYLKO SŁOWA. ZADANIEM DZIECKA JEST WYSTUKAĆ ILOŚĆ SYLAB I
POŁOŻYĆ TYLE SAMO KÓŁEK - ŻETONÓW, A NA KONIEC DOBRAĆ ODPOWIEDNI
OBRAZEK.
WESOŁEJ ZABAWY !

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 WIEWIÓRKA… MOTYL itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE
WSKAZUJE RODZIC DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ DZIECKA NA
WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- BUDOWANIE Z KLOCKÓW.

NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W
PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA
LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE
ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO
TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY
WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE UKŁADAJĄ
WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W RELACJI.
https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow

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

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

Rut Brąś
Temat: Ćwiczenie koncentracji.
Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych,
podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki
czytania i pisania.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Historyjki obrazkowe – następstwo czasu, związki przyczynowo - skutkowe. Czytanie, podpisywanie obrazków.
Mamo pomóż proszę Marcelkowi. Poniżej załączono rozsypankę obrazkową, która składa się na dwie niezależne od
siebie historyjki obrazkowe. Zadaniem Marcela jest przeczytanie zdań i podpisanie właściwych ilustracji a następnie
ułożenie we właściwej kolejności. Proszę zadawać Marcelowi pytania: Kto? Co robi? Na czym? Do czego? Z czego?
Dlaczego?

TO OLO.
TO PANI.

PANI GOTUJE.

PANI NALEWA.
OLO UPADA.
PANI PIJE.
OLA BOLI NOGA.

Hanna Za.
Mgr Iwona Zając
PODZIAŁ WYRAZÓW NA SYLABY
DROGI RODZICU ! PRZYGOYUJ DLA DZIECKA CZTERY KÓŁECZKA ,MONETY LUB
ŻETONY. PROSZĘ, NAPISZ NA KARTECZKACH WIELKIMI LITERAMI NASTĘPUJĄCE
WYRAZY :

AU - TO, CHO - MIK, MYSZ, LA - LA,
HU - LAJ - NO - GA, DO - MEK, CHMU - RA
PA - PU - GA, NA - SZYJ - NIK, WIOS - NA
PA - RA - SOL, DESZCZ, SŁOŃ - CE, DZIK
KRED - KI, KSIĄŻ - KI, MO - TY - LEK, SOK,
WROT - KI, KOT - LET, LAM - PART, PIES
HE - LI - KOP - TER, HI - PO - PO - TAM, NOS .
POD KAŻDĄ SYLABĄ NARYSUJ KROPKĘ.

PRZYKŁAD:

AU -TO

PA - PU - GA

MYSZ

HU - LAJ - NO - GA

JEŚLI TO MOŻLIWE ZGROMADŹCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY ILUSTRUJĄCE PODANE
NAZWY.POKAZUJ, PROSZĘ DZIECKU WYRAZY, WYMAWIAJ JE Z PODZIAŁEM NA
SYLABY .UŻYJCIE DO TEGO BĘBENKA I WYSTUJUJCIE LUB PO PROSTU
WYKLASKUJCIE DŁOŃMI WSZYSTKIE SYLABY SKŁADAJĄCE SIĘ NA PODANY WYRAZ.
NASTĘPNIE USUŃ Z POLA WIDZENIA OBRAZKI I KARTECZKI Z WYRAZAMI
.WYPOWIADAJ TYLKO SŁOWA. ZADANIEM DZIECKA JEST WYSTUKAĆ ILOŚĆ SYLAB I
POŁOŻYĆ TYLE SAMO KÓŁEK - ŻETONÓW, A NA KONIEC DOBRAĆ ODPOWIEDNI
OBRAZEK.
WESOŁEJ ZABAWY !

Mgr Magdalena Małecka
ODTWARZANIE WZORÓW GRAFOMOTORYCZNYCH PO ŚLADZIE
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: NARYSUJ PO ŚLADZIE

DOPASOWYWANIE TAKICH SAMYCH ELEMENTÓW
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: ZNAJDŹ TAKIE SAME

ODLICZANIE NA KONKRETACH
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: POLICZ ZABAWKI W CHMURKACH I DOPASUJ
CYFRY

4

5

6

TWORZENIE WYPOWIEDZI W OPARCIU O MATERIAŁ ZDJĘCIOWY
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
CO TO JEST? ODPOWIEDZ -TO JEST…………………. TO SĄ….

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Chód na bosych stopach po ryżu, różnych gąbkach, grochu ( tor sensoryczny przygotowany przez
rodziców).
2. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą , z 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
Temat: Ćwiczenie koncentracji.
Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych,
podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki
czytania i pisania.

Mgr Magdalena Małecka
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POKAŻ GDZIE JEST… MOŻESZ RÓWNIEŻ WYKORZYSTAĆ
PODPOWIEDŹ WYPOWIEDZI: TO JEST I WSKAZYWAĆ NA WYBRANE OBRAZKI

ĆWICZENIA SAMOOBSŁUGOWE-ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI PRZY CZYNNOŚCIACH
HIGIENICZNYCH
RODZICU ZWRÓĆ UWAGĘ , KTÓRE UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE DZIECKO WYKONUJE W
PEŁNI SAMODZIELNIE, A PRZY KTÓRYCH POTRZEBUJE JESZCZE POMOCY. ZAPREZENTUJ
DZIECKU POSZCZEGÓLNE ETAPY WYKONANIA ZADANIA I ZASTOSUJ KOMUNIKAT: TERAZ
TWOJA KOLEJ. JEŚLI DZIECKO NIE JEST W STANIE WYKONAĆ ĆWICZENIA WEDŁUG WZORUPOMAGAMY MU MANUALNIE –NP.KIERUJĄC JEGO RĘKOMA. ZA KAŻDYM RAZEM Z CORAZ
MNIEJSZĄ POMOCĄ
WCHODZENIE W ZABAWĘ TEMATYCZNĄ/SYMBOLICZNĄ
RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU WSPÓLNĄ ZABAWĘ NP. W PRZYGOTOWANIE HERBATKI DLA
MISIA I INNYCH ZABAWEK. WYKORZYSTAJ DO TEGO PRZEDMIOTY DOMOWE, ABY DZIECKO
NAUCZYŁO SIĘ KORZYSTAĆ Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY.
ZAPREZENTUJ POSZCZEGÓLNE ETAPY ZABAWY I ZASTOSUJ KOMUNIKAT: TERAZ TY-TWOJA
KOLEJ.
WYRAŻANIE PRÓŚB
NAUKA WYRAŻANIA PRÓŚB, NAUKA KSZTAŁTOWANIA KOMUNIKATU „DAJ MI TO”
RODZICU SCHOWAJ DO PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA ATRAKCYJNY DLA DZIECKA
PRZEDMIOT . PROSZĘ UMIEŚCIĆ POJEMNIK TEN NA WIDOKU, ALE BEZ DOSTĘPU DLA
DZIECKA. W SYTUACJI GDY DZIECKO WSKAŻE ŻE CHCE TEN PRZEDMIOT UCZ KOMUNIKATU
DAJ MI TO. PO POWTÓRZENIU ZA NAMI DZIECKO OTRZYMUJE PRZEDMIOT NA CHWILĘ.

RÓŻNICOWANIE KOLORÓW
RODZICU POKAZUJ DZIECKU KOLOROWE KARTECZKI I NAZYWAJ JE. NASTĘPNIE UŻYJ
DWÓCH KOLORÓW I ROZŁÓŻ PRZED DZIECKIEM . ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POKAŻ ZIELONY

RODZICU TERAZ ZMIEŃ STRONY

RODZICU TERAZ DAJ DZIECKU INNE POLECENIE, NP. ZRÓB TAK SAMO (KLASKANIE)
I JESZCZE RAZ ZRÓB PRÓBĘ ZMIENIAJĄC STRONY I ZASTOSUJ TEN SAM KOMUNIKAT:

TAK SAMO ZRÓB Z POZOSTAŁYMI KOLORAMI.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie zdań. Rozumienie pytań Kto? Co robi? Co?
Proszę pytać Bartka o postaci/przedmioty, zadawać pytania. Zadaniem dziecka jest wypowiadanie się zdaniem – np. Babcia śpi

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 OWCA… PIES itd.”. JEŚLI
DZIECKI NIE WSKAZUJE RODZIC DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ
DZIECKA NA WŁAŚCIWY OBRAZEK.

2. NAŚLADOWANIE/ KONTYNUOWANIE SZEREGU
RODZIC UKŁADA NA STOLE KLOCKI W OKREŚLONYM SZEREGU. NASTĘPNIE BURZY
UŁOŻONY SZEREG I PODAJE DZIECKU KLOCKI, ZACHĘCAJĄC DO POWTÓRZENIA
CZYNNOŚCI. W ĆWICZENIU TYM DZIECKO UCZY SIĘ ODWZOROWYWAĆ UŁOŻONY
WCZEŚNIEJ SZEREG. NA FILMIE ZAPREZENTOWANE ZOSTAŁY TRZY SZEREGI: OD
NAJCIEŃSZEGO DO NAJGRUBSZEGO, OD NAJJAŚNIEJSZEGO DO
NAJCIEMNIEJSZEGO ORAZ OD NAJWIĘKSZEGO DO NAJMNIEJSZEGO.

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

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

4.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- BUDOWANIE Z KLOCKÓW.
NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W
PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA
LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE
ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO
TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY
WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE
UKŁADAJĄ WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W
RELACJI.
https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow

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

Mgr Ewelina Gancarz

Propozycje ćwiczeń:
1. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynek poproś dziecko żeby samo
oddzieliło rodzynki od słonecznika.
2. Włóż do worka, poszewki kilka zabawek- poproś dziecko, żeby wyciągnęło np. piłkę,
bez kontroli wzrokowej.

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
Temat: Które myśli dają siłę? Ćwiczenia antystresowe.
1. Poniżej zaprezentowano karty pracy, które ukazują, co można robić, jak myśleć, gdy przychodzą do nas
trudne wydarzenia. Proszę razem z dzieckiem przyjrzeć się im spokojnie i po kolei. Teraz postarajcie się
uzupełnić brakujące pola.

2. Jak się dzisiaj czujesz?
Dlaczego się tak czujesz? Opowiedz.
3. Zapraszam teraz do ćwiczenia oddechowego:
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. Teraz potrzyj jedną dłoń o drugą i rozprowadzić
powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, że smutki jeszcze szybciej ulecą. Możesz
sobie też w tej chwili wyobrażać, ze leżysz nad brzegiem morza i słuchasz szumu fal.

Robert S.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!

Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna
dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Równoczesny
wyprost obu nóg przez przesuwanie
stóp po podłodze z kontrolą
przyleganie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2 metrów.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ruch-Krok
w przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak
aby szybowało w powietrzu
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch- Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski – rozpoznawanie, naśladowanie, łączenie ze znaczeniem
- Proszę ćwiczyć rozpoznawanie, naśladowanie samogłosek według wcześniejszych wskazówek
- Opowiedzieć Robertowi scenki sytuacyjne przedstawione na załączonych obrazkach z użyciem/wypowiedzeniem samogłosek oraz zilustrować obrazek właściwą literą.
Zebrać etykietki z samogłoskami - podać Robertowi – teraz on układa samogłoski pod obrazkami. Następnie rozłożyć samogłoski i zachęcić dziecko do układania pod nimi
obrazków.
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A – chłopiec u lekarza
U – chłopiec bawi się samolotem
I – śmiech
O – zmartwienie dziewczynki
E – niesmaczna zupa
Y – chłopiec przeciąga się po przebudzeniu

