Miłosz B.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Samogłoski.
Rodzicu poproś, aby dziecko wycięło samogłoski z dolnej tabelki, a następnie odszukało takich samych par
zapisanych obok ślimaków. Wycięte samogłoski wklejamy obok pod tabelkami. Następnie prosimy o
powtórzenie i/lub samodzielne nazwanie.

AU

EO

AE

IO

UE

UA

YU

IY

AI

OE

OE IY AI YU UA UE IO EO AE AU

Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj zadanie według instrukcji. Masaż dłoni -instrukcja
-masowanie zaczyna się głaskaniem powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej całej dłoni. Następnie przechodzi
się do głaskania palców (zaczyna się od kciuka lub małego palca) – najpierw od strony grzbietowej, a później
dłoniowej. Przez około 1 minutę głaszcze się każdy palec. Palce od strony bocznej, a potem grzbietowej
rozciera się kolistymi ruchami, po czym od strony grzbietowej ugniata się, wykonując zygzakowate ruchy;
- następnie masuje się śródręcze. Wykonuje się głaskanie, a później rozcieranie kolistymi ruchami mięśni
międzykostnych śródręcza;
- kolejnym krokiem jest masaż wnętrza dłoni, który zaczyna się od głaskania. Następnie kolistymi ruchami
rozciera się krawędzie dłoni. Zygzakowatymi ruchami ugniata się kłąb kciuka i małego palca, a potem
środkową część wnętrza dłoni;
- ostatnim etapem jest masaż okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego, który polega na głaskaniu
kolistymi ruchami wzdłuż nadgarstka od zewnętrznej strony ręki. Masaż kończy się głaskaniem nadgarstka oraz
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej dłoni.
2.Rodzicu proszę proszę aby dziecko wybrało kolor mazaka I po śladzie poprawiło szlaczki. Pamiętajcie o
prawidłowym trzymaniu narzędzia pisarskiego I prawidłowej postawie w czasie pisania.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy( może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do rodzica.
2. Bujanie w kocu.
3. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię ( klaskanie, tupanie), przechodź
od prostych do złożonych czynności.

Piotr T.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Bawimy się kolorami.
Rodzicu, nazwijcie kolory, dobierzcie kredki (proszę wybierać spośród dwóch kolorów, np. żółty i fioletowy,
potem czerwony i żółty). Tęczę można pomalować farbkami.

Mgr Iwona Zając
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE PRODUKTY. NARYSUJ TAKĄ SAMĄ
TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ ZAKUPÓW ( UŁÓŻ POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE
TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O DWA LUB TRZY OBRAZKI WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE
PRODUKTY Z LISTY. ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO POWINNO Z PAMIĘCI
WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I UMIEŚCIĆ

JE W KOSZU NA ZAKUPY.

OTO PRZYKŁAD
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PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRAZKI DO WYCIĘCIA

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy( może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do rodzica.
2. Bujanie w kocu.
3. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię ( klaskanie, tupanie), przechodź
od prostych do złożonych czynności.

Dawid Z.
Mgr Iwona Zając
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE PRODUKTY. NARYSUJ TAKĄ SAMĄ
TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ ZAKUPÓW ( UŁÓŻ POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE
TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O DWA LUB TRZY OBRAZKI WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE
PRODUKTY Z LISTY. ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO POWINNO Z PAMIĘCI
WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I UMIEŚCIĆ

JE W KOSZU NA ZAKUPY.

OTO PRZYKŁAD
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PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRAZKI DO WYCIĘCIA

Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj zadanie według instrukcji. Masaż dłoni -instrukcja
-masowanie zaczyna się głaskaniem powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej całej dłoni. Następnie przechodzi
się do głaskania palców (zaczyna się od kciuka lub małego palca) – najpierw od strony grzbietowej, a później
dłoniowej. Przez około 1 minutę głaszcze się każdy palec. Palce od strony bocznej, a potem grzbietowej
rozciera się kolistymi ruchami, po czym od strony grzbietowej ugniata się, wykonując zygzakowate ruchy;
- następnie masuje się śródręcze. Wykonuje się głaskanie, a później rozcieranie kolistymi ruchami mięśni
międzykostnych śródręcza;
- kolejnym krokiem jest masaż wnętrza dłoni, który zaczyna się od głaskania. Następnie kolistymi ruchami
rozciera się krawędzie dłoni. Zygzakowatymi ruchami ugniata się kłąb kciuka i małego palca, a potem
środkową część wnętrza dłoni;
- ostatnim etapem jest masaż okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego, który polega na głaskaniu
kolistymi ruchami wzdłuż nadgarstka od zewnętrznej strony ręki. Masaż kończy się głaskaniem nadgarstka oraz
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej dłoni.
2.Rodzicu proszę proszę aby dziecko wybrało kolor mazaka I po śladzie poprawiło szlaczki. Pamiętajcie o
prawidłowym trzymaniu narzędzia pisarskiego I prawidłowej postawie w czasie pisania.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Siad skrzyżny, przypinamy klamerki prawą ręką na lewą stronę , lewą ręką na prawą stronę .
2. „Pranie skarpetek”- dziecko siedzi na podłodze, ręce oparte za plecami o podłogę; ruch: dziecko przy
użyciu stóp „pierze” zdjęte skarpety.

Dominik W.
Mgr Klaudia Matuszek
Rodzicu, usiądź z dzieckiem i poproś, aby kolejno nazywało ilustracje. Każdy wyraz dzielcie na sylaby klaszcząc.
Policzcie z ilu sylab składa się każdy wyraz oraz głosek. Następnie wskaż dziecku wyraz, który powinno
odwzorować do kratek w krzyżówce.
1. Rozwiąż krzyżówkę. Wpisz nazwy zwierząt i przedmiotów odwzorowując je. Potrzebne wyrazy znajdują
się poniżej.

BOCIAN, SŁOŃCE, KONEWKA, MOTYL,
TULIPAN BIEDRONKA

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. Rodzic

Zdjęcie/Rysunek

ćwiczy z dzieckiem.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad
skrzyżny tyłem do ściany. Plecy
przylegają do ściany. Jedna dłoń pod
odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. w
postawie skorygowanej. RuchNapięci mięśni brzucha z
przyciśnięciem odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do ściany. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce wzdłuż
tułowia leżą na podłodze. RuchPrzyjęcie postawy skorygowanej, ze
szczególnym uwzględnieniem
elongacji kręgosłupa i równego
ustawiania barków. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Głowa wyciągnięta, wzrok skierowany
w górę. Ręce wzdłuż tułowia leża na
podłodze. Pod barkami podłożone
złożone ręczniki lub woreczki. Rodzic
w siadzie klęcznym przy głowie
dziecka. Ruch- Dociśnięcie barkami
złożonych ręczników do podłogi.
Rodzic próbuje wyciągnąć ręczniki.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 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:. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej z woreczkiem na głowie
lub książką. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej i
z utrzymaniem woreczka na głowie na
odcinku ok. 2 metrów. Powtórzenia:
4 razy.

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

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle
przed stołem. Na stole stoi miska z
wodą. Po wodzie pływają
„zabawki”
Ruch-Wdech nosem a następnie
dmuchanie w „zabawki” tak aby
poruszały się po wodzie.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do
ściany. Pięty, biodra, plecy i głowa
przylegają do ściany. Ręce
wyprostowane wzdłuż tułowia. RuchPowolne przejście do półprzysiadu, z
kontrolą przylegania pleców do ściany
i zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy.

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 kompetencji emocjonalnych z wykorzystaniem wierszyka o Żabce Heli.
Proszę przeczytać dziecku wierszyk i spróbować wykonać poniższe polecenia związane z uczuciami
żabki.

Aron Z.
Mgr Magdalena Małecka
DROGI RODZICU! PROSZĘ UTRWALAĆ DOTYCHCZASOWE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA.
W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ĆWICZYĆ Z SYNEM -PONIŻEJ PRZYKŁADY ĆWICZEŃ.
 NAŚLADOWANIE PROSTYCH RUCHÓW RĄK -KOMUNIKAT: ZRÓB TAK: NAŚLADOWANIE
RUCHÓW : UNOSZENIE RĄK W POZYCJI SIEDZĄCEJ, UDERZANIE DŁOŃMI O BLAT
Z
JEDNOCZESNYM ZASTOSOWANIEM WZMOCNIEŃ , NAKŁADANIE ELEMENTÓW , ŚWIADOME
SIĘGANIE PO OBIEKTY W KONTAKTACH Z RÓŻNYMI CZŁONKAMI RODZINY-WZMACNIANIE,
OTWIERANIE, ZAMYKANIE DŁONI
 ĆWICZENIA MANIPULACYJNE-MANIPULACJA NP. ELEMENTAMI, KTÓRE MOŻNA PRZEKŁADAĆ
NA DRĄŻKU, WKŁADANIE ELEMENTÓW DO POJEMNIKA (PRZY JEDNOCESNYM ROZWIJANIU
KONTAKTU WZROKOWEGO, NAKŁADANIE Z DZIECKIEM ELEMENTÓW NP.WIEŻY Z KRĄŻKÓW,
PRACA NAPRZECIWKO DZECKA, NAKŁADANIE KSZTAŁTÓW-Z KIEROWANIEM MANUALNYM
 DALSZE ĆWICZENIE REAGOWANIA NA SWOJE IMIĘ -WZMACNIANIE PRAWIDŁOWEJ REAKCJI
DZIECKA W KONTAKTACH Z RÓŻNYMI CZŁONKAMI RODZIN
 STOPNIOWA NAUKA KOMUNIKATU : DAJ Z ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW, KTÓRE DZIECKO
JUŻ DOBRZE ZNA (STAWIAMY PRZED DZIECKIEM PRZEDMIOT, KTÓRY ZNA I STOSUJEMY
KOMUNIKAT :DAJ…Z POMOCĄ MANUALNĄ UCZYMY DZIECKO DAWANIA PRZEDMIOTÓW
 STYMULACJA DŹWIĘKOWA –NP. ŻWIERZĘTA PRZY OKAZJI PRZEGLADANIA KSIĄŻECZKI ZE
ZWIERZĘTAMI, STYMULACJA SENSORYCZNA PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH MATERIAŁÓW,
BODŹCÓW O RÓŻNORODNEJ
INTENSYWNOŚCI
(WIATR, ZAPACH, DOTYK-DELIKATNY,
WYRAŹNY) NAPRZEMIENNIE
 NAUKA DOKONYWANIA WYBORU Z DWÓCH RÓŻNYCH ZABAWEK (ULUBIONEJ I NOWEJ
NIEZNANEJ ) CO CHCESZ ?-PO DOKONANIU WYBORU DZIECKO OTRZYMUJE ZABAWKĘ KTÓRĄ
WYBRAŁO, W KOLEJNYM KROKU ZABAWI I INNEGO PRZEDMIOTU
RODZICU PO SERII ĆWICZEŃ ODCZEKAJ CHWILĘ I POWTÓRZ ĆWICZENIA

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Włącz muzykę, wystukuj dłonią proste rytmy razem z dzieckiem - możesz użyć do tego również przedmiotów np.
łyżki.
2. Zabawy z latarką- wyłącz światło- włącz latarkę, obserwuj razem z dzieckiem strumień światła- możesz zrobić
teatr cieni. Ważne, żeby dziecko wodziło wzrokiem za światłem.

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.

