
Krystian D. 

 
Mgr Magdalena Małecka 

 
RODZICU ZADAJ DZIECKU PYTANIE: CO ONA ROBI? CO ONI ROBIĄ? 

 

 

 

 



 

KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH 

ZAPINANIE RÓŻNEGO TYPU ZAPIĘĆ, CZYNNOŚCI HIGIENICZNE. 

RODZICU PAMIĘTAJ BY PREZENTOWAĆ WYKONANIE ZADANIA I WYDAWAĆ PROSTE 

POLECENIA, A JEŚLI JEST TAKA POTRZEBA WSPIERAĆ MANUALNIE CZYNNOŚCI DZIECKA 

 

DOSKONALENIE CZYNNOŚCI MANIPULACYJNYCH, UKŁADANIE WEDŁUG WZORU, 

ODLICZANIE NA KONKRETACH 

RODZICU WYKORZYSTAJ PRODUKTY SPOŻYWCZE W DOMU (MAKARON, FASOLA, ZAKRĘTKI) 

I UŁÓŻ WZÓR KTÓRY DZIECKO MA ODTWORZYĆ,  UŻYJ KOMUNIKATU: UŁÓŻ TAK SAMO. 

DODATKOWO  ELEMENTY MOŻNA ODLICZAĆ. 

 

RODZICU: PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE 

  

 

 



Mgr Katarzyna Onuchowska 
 

Temat: Wiosna w ogrodzie. 

 

 

1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. 
 Tak piszemy dużą cyfrę „1”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po cyferce. Powtórz to 
kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „1” na kartce i poproś, aby Krystian  wylepił ją plasteliną. Podczas 
wylepiania musi zachować kierunek pisania cyfry. 
 

1 1 1 1 1 1 
2.Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Krystianie przyjrzyj się ilustracji i odnajdź na niej  poniższe 
narzędzia ogrodnicze, nazwij je. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Opis ćwiczenia Czas 

1. Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce 

i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj 

cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie 

powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

2. Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i 

wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać 

przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

3. Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym 

wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga 

wykonać ćwiczenie.  

 

4-5 

powtórzeń 

4. Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy 

podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie 

pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:  

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak 

trzymamy 5- 10 sekund.  

2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na 

rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do 

pośladków,  przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”),  

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w 

kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. 

Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców 

dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do 

pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na 

pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji 

wyjściowej (do karku). 

4) Głaskanie podłużne,  ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka, 

ułożona poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na 

wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż 

powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

    Bibliografia: 

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

 

 

 

 

 

 

 



Anna Magdalena D. 

 
Mgr Magdalena Małecka 

 
RÓŻNICOWANIE 

RODZICU ZASTOSUJ   KOMUNIKAT- POKAŻ…. GDZIE   JEST 

                                                                                   

ZMIENIAMY USTAWIENIE 

                                                                            

                                                        

                                                                                                  

 

NAŚLADOWANIE  RUCHÓW 

NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI:UKŁAD RUCHOWY 

RODZOCU  UŻYJ   KOMUNIKATU: ZRÓB TAK JAK JA 

- (PODSKOKI, OBROTY, KLEPANIE SIĘ PO BRZUSZKU, MACHANIE RĘKOMA W PRZÓD) 

 NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI Z PRZEDMIOTAMI-ZABAWA Z MASĄ PLASTYCZNĄ 

(UGNIATANIE, WAŁKOWANIE, FORMOWANIE, ŁĄCZENIE ELEMENTÓW)-PRZY OKAZJI MOŻNA 

UTRWALAĆ KOLORY 



RODZICU 

ZABAWA Z LUSTREM-UTWALANIE CZĘŚCI CIAŁA (SIADAMY Z DZIECKIEM NAPRZECIWKO 

LUSTRA), WYKORZYSTUJEMY KOMUNIKAT –POKAŻ (POSZCZEGÓLNE CZEŚCI CIAŁA), PO 

CZYM POKAZUJEMY W LUSTERKU CZĘŚCI CIAŁA I DZIECKO MA POKAZAĆ W NASZYM 

ODBICIUI CZĘŚCI CIAŁA 

 

 

UKŁADANIE WZORU 

 

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: DOPASUJ TAKI SAM KOLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWA NAPRZEMIENNA-RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU DWIE ZABAWY DO WYBORU. 

ZAPYTAJ DZIECKO CZY CHCE NP. ZABAWĘ Z BALONEM: TAK CZY NIE LUB WSPÓLNĄ 

ZABAWĘ KLOCKAMI  :TAK-NIE 

PRZY WSPÓLNEJ ZABAWIE ĆWICZ STOSOWANIE ZAIMKÓW JA-TY 

ĆWICZENIE IMITACJI WERBALNEJ 

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT : POWIEDZ : 

 LA-LA   LA-TO  ZU-PA   BA-TO  BU-LA  CO-TO 

CU-MA  CE-LA  DU-BI  LE-LI  LU-PA   PE-TO  TA-NE    

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo- lędźwiowe. 

 
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 -

Wypad. Pochylenie wyprostowanego 

tułowia w przód. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”. Ruch -Rozluźnienie 

zginaczy stawu biodrowego- 

pogłębienie wypadu ciężarem ciała. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw.5) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

w pozycji „skrzydełek” leża na 

podłodze. Ruch-Przyciąganie kolan 

do klatki piersiowej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw.2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna 

noga wyprostowana leży na podłodze, 

druga noga ugięta, kolano 

przyciągnięte do klatki piersiowej. 

Ręce trzymają kolano nogi ugiętej. 

Ruch- Przyciąganie rękoma kolano 

ugiętej nogi do klatki piersiowej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: W czasie ćwiczenia barki 

powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw.6) P.w.- Leżenie tyłem. Ręce w 

pozycji „skrzydełek” leża na 

podłodze. Jedna noga ugięta oparta na 

podłodze, druga noga wyprostowana 

leży na podłodze. Ruch-Uniesienie 

wyprostowanej nogi do pionu. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane, leżą na podłodze przy 

biodrach. Ruch-Wdech nosem, z 

przesunięciem rąk po podłodze w 

stronę głowy, a następnie wydech 

ustami, z jednoczesnym 

przeniesieniem rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw.7) P.w.- P.w. Siad skrzyżny. 

Ruch-Wdech nosem, z uniesieniem 

rak w górę w skos, a następnie wydech 

ustami z opuszczeniem rąk. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

wyprostowane. Jedna noga leży na 

podłodze, druga uniesiona do pionu. 

Ręce w pozycji „skrzydełek leża na 

podłodze. Ruch-Wymach nogą 

uniesioną w stronę głowy z 

jednoczesnym przyciskaniem drugiej 

nogi do podłogi. uwagi Noga 

wymachowa może być ugięta w stawie 

kolanowym ale noga leżąca na 

podłodze powinna być wyprostowana. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw.8) P.w.- Siad rozkroczny, nogi 

ugięte. Ręce w pozycji „skrzydełek” 

Ruch-Opad tułowia w przód- 

wytrzymać. Jednocześnie rozluźnić 

mięśnie grzbietu odcinka 

lędźwiowego. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. 

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

 



Mgr Iwona Zając 

 

DROGI RODZICU !  NARYSUJ, PROSZĘ, NA KARTCE A4 POŁOŻONEJ POZIOMO PROSTOKĄT (RAMKĘ ) I PODZIEL GO 

NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (TAK, JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ). PRZYGOTUJ KILKA (8-10) OBRAZKÓW 
PRZEDSTAWIAJĄCYCH RZECZOWNIKI Z KATEGORII ZABAWKI,NP. 
 

LALA, MIŚ, AUTO, BALON, PIŁKA, KLOCKI, RYBKA,KSIĄŻECZKA,KREDKA, KORALIKI. 
USIĄDŹ PRZY DZIECKU Z JEGO PRAWEJ STRONY I POPROŚ,ABY UWAŻNIE SŁUCHAŁO.NASTĘPNIE POŁÓŻ DWA 
DOWOLNE  OBRAZKI NAD RAMKĄ NP. AUTO, RYBKA I POWIEDZ :  
- AUTO !  - WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ, 
- RYBKA !  -  WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ. 
 
POCZEKAJ, AŻ DZIECKO ZAREAGUJE, JEŚLI NIE PODEJMUJE DZIAŁANIA ,POWTÓRZ POLECENIE JESZCZE RAZ W TAKI 
SAM SPOSÓB.OBSERWUJ DZIECKO, NIE POGANIAJ, POCZEKAJ. 
JEŚLI DZIECKO NIEWŁAŚCIWIE ZACZYNA UKŁADAĆ OBRAZKI ,CZYLI ZACZYNA OD PRAWEJ RAMKI, NAŁÓŻ SWOJĄ DŁOŃ 
NA DŁOŃ DZIECKA TRZYMAJĄCĄ OBRAZEK I DELIKATNIE PRZEKIERUJ RUCH NA LEWĄ RAMKĘ. WZMOCNIJ 
AKTYWNOŚĆ I POWTÓRZ: 
 - AUTO !  -  WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ, 
- RYBKA !  -  WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ. POCHWAL DZIECKO ! 
POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI OBRAZKAMI,.CODZIENNIE DODAWAJ JEDEN OBRAZEK .ZACZNIJ OD 
DWÓCH,NA DRUGI DZIEŃ POŁÓŻ TRZY, NA TRZECI DZIEŃ -CZTERY ,AŻ OJDZIESZ DO 8. LUB 10. ZAWSZE PODAWAJ 
TYLKO NAZWY DWÓCH OBRAZKÓW. 

PROSZĘ PAMIĘTAJ , ŻE TAKA STYMULACJA MA WARTOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ TYLKO WTEDY , GDY DOPILNUJESZ, 
ŻEBY DZIECKO ZACHOWAŁO KOLEJNOŚĆ OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY . POWINNO MIEĆ TEŻ POCZUCIE 
SPRAWCZOŚCI - CZYLI WYKONUJE SAMODZIELNIE.  

PAMIĘTAJ, PROSZĘ, ŻEBY NIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ GODZINY DZIENNIE. PO TYGODNIU 
POWTÓRZCIE ĆWICZENIE , ALE TYM RAZEM,NIE WSKAZUJ PALCEM RAMKI ,TYLKO PODAJ NAZWY DWÓCH 
RZECZOWNIKÓW I POCZEKAJ NA AKTYWNOŚĆ DZIECKA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ksawery J. 

 
Mgr Magdalena Małecka 
 

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIA DZIECKU 

GDZIE JEST  ……………?  GDZIE SĄ…………………?   

     

       

 

       

 

 

 

 

 



RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE 

             

 

ĆWICZENIA   MANIPULACYJNE, NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI Z PRZEDMIOTEM 

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT : ZRÓB TAK SAMO 

ZADANIEM DZIECKA JEST NAWLEKANIE MAKARONU TYPU PENNE NA SZNUREK. PRZY 

OKAZJKI MOŻNA ĆWICZYĆ ODLICZANIE NA KONKRETACH. 

ROZWIJANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, PRZY UBIERANIU SIĘ, CZYNNOŚCIACH 

HIGIENICZNYCH. RODZICU PAMIĘTAJ BY PREZENTOWAĆ DZIECKU ZADANIE, WYDAWAĆ 

PROSTE POLECENIA, UDZIELAĆ WSPARCIA MAUALNEGO DZIECKU 

WCHODZENIE W ZABAWĘ NAPRZEMIENNĄ: ZABAWA Z BALONEM, ĆWICZENIE WYRAŻANIA 

PRÓŚB-DAJ MI TO, ĆWICZENIA STOSOWANIA ZAIMKÓW: JA-TY 

 

 

 

 



IMITACJA WERBALNA SYLAB W OPARCIU O ETYKIETY 

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POWIEDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKŁADANIE WEDŁUG WZORU 

RODZICU ROZKŁADAMY DLA SIEBIE I DZIECKA TYLE SAMO TYCH SAMYCH ELEMENTÓW 

I UKŁADAMY WZÓR, STOSUJEMY KOMUNIKAT: UŁÓŻ TAK SAMO, TERAZ TY, TWOJA KOLEJ, 

POTEM DZIECKO UKŁADA SAMODZIELNIE SWÓJ WŁASNY WZÓR, INNY OD PANI  

 I MY UKŁADAMY ZA NIM.POTEM WSPÓLNIE PORÓWNUJE CZY JEST TAK SAMO 

 

 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: DOKOŃCZ WZÓR –ZAZNACZ KOLOREM 

 

 

 

PA-PO ME-MY TU-TE DA-MY 

PE-PI 

PE-PI PE-PI 

NA-NE 

NI-NU 

ZA-ME 

ZO-BA 
BA-BU 

BU-TY 

SA-LE 



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. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

1. 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. 

 

3- 5 

minut 

2. 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.  

 

2- 3 

minuty 

3. 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. 

 

2- 3 

minuty 

4. 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. 

 

3- 5 

minut 

5. 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. 

 

3- 5 

minut 

6. 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… 

 

 

3- 5 

minut 

7. 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.  

 

 

3- 5 

minut 

8. 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.   

 

3- 5 

minut 

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



Dominik W. 

 
 

Mgr Klaudia Matuszek 

 
DROGI RODZICU. NAPISZ NA KARTCE (OŁÓWKIEM) LITERY JAK PONIŻEJ. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE. 

CHWAL, BIJ BRAWO ZA KAŻDE WYKONANE ZADANIE. 

1. NAPISZ PO ŚLADZIE. 

 

 

 

 

 



DROGI RODZICU. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIA. WSKAŻ PALCEM NA ILUSTRACJĘ ZWIERZĘCIA. DZIECKO 

NAZWIE ZWIERZĘ I WYDA PODOBNY DŹWIĘK DO TEGO, JAKI WYDAJE WSKAZANY NA OBRAZKU ZWIERZAK.. 

NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY OPOWIEDZIAŁO COŚ O ZWIERZĄTKACH, KTÓRE SĄ NA OBRAZKACH. 

PAMIĘTAJ, ABY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWO BUDOWANE PRZEZ DZIECKO  ZDANIA ORAZ WYRAŹNĄ 

MOWĘ.  

1. NAZWIJ ZWIERZĄTKA. NAŚLADUJ DŹWIĘKI  ZWIERZĄT. OPOWIEDZ COŚ O KAŻDYM Z TYCH ZWIERZĄT .  
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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 Opis ćwiczenia 

 

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. 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz z 

zachowaniem postawy skorygowanej 

na odcinku ok. 2-2,5. Powtórzenia: 3 

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. 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. 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. 7) P.w.- Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz na 

odcinku ok. 2-2,5 metra z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i przeniesieniem 

wyprostowanych rak w górę w skos, 

wydech ustami w czasie pięciu 

kroków i opuszczeniem rąk. 

Powtórzenia: 3 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 rak w 

dół. 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. 

Bibliografia: 

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

 

 

 

 



Mgr Rut Brąś 

 
Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy 

proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej 

napisanej przez p. Ninę Base. 

Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej 

i wspólnie ja pokolorować. 
  

Wojtek i maseczki 
 

Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim 

piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i 

czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.  
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do 

przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem. 

Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł 

pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...  

Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i 

dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać 

się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!  

Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż 

pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do 

niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!  

 - Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.  

Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.  

- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.  

Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.  

- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.  

- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.  

Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.  
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli 

skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły 

mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo 

frajdy.  

Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:  

- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od 

dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.  

Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.  

- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.  

 

 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl


Mama uśmiechnęła się:  

- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu. 

Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te 

maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy 

wychodzą z domu. 
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem 

słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę 

się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak 

postanowił zapytać:  

- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?  

Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie 

dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:  

- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc 

naprawdę, nie ma się czego bać.  

- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma 

nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.  

Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:  

- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła? 

Smoki poważnie pokiwały główkami.  

- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze, 

zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię 

lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo 

nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.  

Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.  

- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i 

rozpłakał się.  

Mama przytuliła go.  

- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.  

Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.  

Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać, 

ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!  

Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:  

- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed 

nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po 

powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi. 

Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką 

będzie trzymał cały czas mamę za rękę.  

- To co, moje smoki, gotowi?  

Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.  

Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie 

poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną 

buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła 

mama.  

W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się 

wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się 

bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten 

czarny rycerz idzie wprost na nich!  

 

 

 



Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała 

do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i 

pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale 

potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał. 

Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko 

domu. 

Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.  

- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.  

- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez 

nich.  

- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?  

- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?  

- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miłosz B. 

 
Mgr Agnieszka Bartkowiak 

 
Temat: Przeciwieństwa. 

Rodzicu nazwij obrazki parami (zimne – gorące), następnie poproś, aby Miłosz pokazał, gdzie jest zimne, gdzie gorące. 

Zadaj pytanie? Jakie są lody? Jaka jest kawa? 

Wykonaj to zadanie (zgodnie z powyższą instrukcją) ze wszystkimi parami wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym.  

(zdjęcia z www.zielonaopiekunka.tk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Katarzyna Onuchowska 

 

Temat:  Wiosna w ogrodzie. 
 
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.  Nazwij  i  wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na 

niebiesko. 

 

O    O     O     O      O     O   O    O     O     O    O      
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

                   OKNO                                           OKO                                      OKULARY                                                                                
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      KONEWKA                                   ŁOPATA                                     KALOSZE 
 
2.  Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Miłosz pokazał na obrazku. 
-pokaż gdzie jest chłopiec 
-pokaż gdzie jest 
dziewczynka 
-pokaż łopatę 
-pokaż koszyk 
-co robi dziewczynka 
                          
 
 
 

 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety. 

2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny. 

3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle. 



Nadia Ł. 

 
 

Mgr Magdalena Małecka 

 
 

RODZICU PRZECZYTAJ PYTANIA DZIECKU :CO TO JEST?  DO CZEGO SŁUŻY? 

 

 

                                  

   

                                 

 

                                                              

 



RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: DOPASUJ NAZWY EMOCJI  DO MINEK 

POTEM USIĄDŹ NAPRZECIWKO LUSTRA  I ZRÓB TE SAME MINY 

 

 

RODZICU ZADAJ PYTANIE DZIECKU: CO WIDZISZ NA ZDJĘCIU? 

 

CO ROBI TA PANI? JAK SIĘ CZUJE DRUGA PANI GDY DOSTAJE PREZENT? 

JAK TY SIĘ CZUJESZ GDY DOSTAJESZ PREZENT? JAKIE PREZENTY NAJBARDZIEJ LUBISZ? 

(ZABAWKI, UBRANIA, SŁODYCZE) 

 

ZABAWA TEMATYCZNA –WCHODZENIE W ROLE 

RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU WSPÓLNĄ ZABAWĘ Z WYKORZYSTANIEM ZABAWEK. 

ZADANIEM DZIECKA JEST WYBÓR JEDNEJ, NADANIE JEJ IMIENIA. PO CZYM ZAINICJUJ 

WSPÓLNĄ ZABAWĘ TYCH POSTACI. PROSZĘ ĆWICZYĆ POWITANIE, PRZEDSTAWIANIE SIĘ I 

ZAPRASZANIE DO WSPÓLNEJ WSZABAWY 



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. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

1. 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. 

 

3- 5 

minut 

2. 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.  

 

2- 3 

minuty 

3. 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. 

 

2- 3 

minuty 

4. 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. 

 

3- 5 

minut 

5. 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. 
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minut 

6. 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… 
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minut 

7. 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.  
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minut 

8. 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.   

 

3- 5 

minut 

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



 

Mgr Rut Brąś 

 
Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

W związku z tym, że od dnia 20.04.2020 r. wszyscy mamy obowiązek noszenia maseczek na twarzy 

proponuje Państwu przepracowanie tematu ze swoim dzieckiem przy pomocy bajki terapeutycznej 

napisanej przez p. Ninę Base. 

Na koniec możecie zrobić sami z dzieckiem ilustracje do bajki bądź wykorzystać umieszczona poniżej 

i wspólnie ja pokolorować. 
  

Wojtek i maseczki 
 

Oto Wojtuś. Poznajcie się. Wojtuś jest smokiem latającym i wraz ze swoją rodziną mieszka na trzecim 

piętrze w kamienicy blisko parku. Ma mamę smoczycę, tatę smoka, małego braciszka Maciusia i 

czworo- a w zasadzie sześcionoga - biedronkę o imieniu Kropka.  
Niedawno w życiu Wojtusia wiele rzeczy się zmieniło. Tata przestał go co rano odprowadzać do 

przedszkola. Mały smok najpierw skakał z radości, cieszył się, że zostaje w domu z mamą i braciszkiem. 

Ale ostatnio coraz bardziej tęskni za kolegami i wspólnymi wygłupami na placu zabaw. Gdyby tylko mógł 

pobawić się ze swoim najlepszym kolegą Bazylim… Chciałby znowu polecieć z nim w kosmos...  

Ale plac zabaw z rakietą też jest zamknięty. I nie można pojechać na wycieczkę, ani nawet do babci i 

dziadka. Mama co prawda umie włączyć babcię na kompu-terze, ale Wojtuś wolałby zamiast tego wdrapać 

się jej na kolana. Babcia jest taka mięciutka!  

Smoczęta spędzały całe dnie w domu z mamą i nic, ale to zupełnie nic cieka-wego się nie działo. Aż 

pewnego czwartku mama wyjęła z szuflady małą, kolorową paczuszkę. Wojtuś i Maciuś od razu do 

niej podbiegli. To na pewno jest jakiś prezent!  

 - Mamo, my chcemy niespodziankę! - krzyczeli jeden przez drugiego.  

Mama smoczyca wyjęła z paczuszki dwa kawałki materiału z tasiemkami.  

- Mamo, co to jest? - spytał zaciekawiony Wojtuś.  

Mama przyłożyła kawałek materiału do twarzy tak, że widać było tylko jej oczy.  

- Nińcia! Nińcia! - zawołał radośnie Maciuś.  

- Będziemy się bawić w nindżów! - wykrzyknął zachwycony Wojtuś.  

Mama pomogła im założyć maski nindżów i małe smoki pobiegły do pokoju po miecze.  
Natychmiast wskoczyły na kanapę, a mama pomogła im przesunąć fotel, by wojo-wnicy nindża mogli 

skakać z dachu na dach - czyli z kanapy na fotel. Smoki rozłożyły swoje małe skrzydełka i wciąż prosiły 

mamę, żeby przesuwała fotel coraz dalej, bo latanie wychodziło im już fantastycznie i sprawiało mnóstwo 

frajdy.  

Kiedy smoki zmęczyły się, mama powiedziała:  

- Słuchajcie smoki! Pora wyprowadzić Kropkę! Ale najpierw muszę powiedzieć wam coś ważnego. Od 

dzisiaj zawsze, kiedy będziemy wychodzić z domu, będziemy zakładać te maseczki.  

Wojtuś, który właśnie ściągnął maskę, od razu się zachmurzył.  

- Mamo, ale to jest tylko do zabawy. A ja już nie chcę się bawić w nindżę.  
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Mama uśmiechnęła się:  

- Wiem, że te maseczki wyglądają, jakby były do zabawy, ale przyniosłam je z innego powodu. 

Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tej nowej chorobie, przez którą wszyscy jesteśmy teraz w domu? Te 

maseczki zakładamy do ochrony przed tą chorobą. I dlatego od dzisiaj mają je nosić wszyscy, którzy 

wychodzą z domu. 
Wojtuś popatrzył na mamę niepewnie. Nie chciało mu się za bardzo rozmawiać o tej chorobie, ale czasem 

słuchał, jak rozmawiają o niej rodzice. Wiedział, że jest jakiś wirus i że może być niebezpieczny. Trochę 

się go bał. Najchętniej w ogóle by o tym nie myślał, ale skoro mama znowu o tym mówi, to jednak 

postanowił zapytać:  

- Mamo, czy ten wirus jest bardzo zły?  

Mama spojrzała na Wojtusia. Chciała zapytać go, czy się boi, ale zobaczyła, że on bardzo się stara nie 

dać nic po sobie poznać. Powiedziała więc tylko:  

- Dla dzieci nie jest szczególnie niebezpieczny, bo dzieci mają tę chorobę bardzo rzadko. Więc 

naprawdę, nie ma się czego bać.  

- No to po co mamy nosić te maseczki? - prychnął gniewnie Wojtuś, bo nie rozumiał, dlaczego ma 

nosić maseczkę, skoro wirus nie jest dla niego niebezpieczny.  

Mama spojrzała na niego ze zrozumieniem i spytała:  

- Chcecie, żebym wam to wyjaśniła? 

Smoki poważnie pokiwały główkami.  

- Dobrze, spróbuję. Dzieci prawie nigdy nie zapadają na tę chorobę, ale nawet jak czują się dobrze, 

zarazki mogą im się schować w buzi i potem wskoczyć na kogoś innego, na przykład na jakąś babcię 

lub dziadka. A jak babcia albo dziadek zachorują, to muszą potem bardzo długo leżeć w łóżku albo 

nawet iść do szpitala. Dlatego nosimy te maseczki, żeby ich chronić.  

Mały Maciuś, który dotychczas tylko słuchał, zaczął nagle krzyczeć.  

- Nie chcę, zieby były zalaaaazki! - Maciuś wyobraził sobie małe potworki buszujące w jego paszczy i 

rozpłakał się.  

Mama przytuliła go.  

- Boisz się zarazków, prawda? Rozumiem, ja też za nimi nie przepadam.  

Maciuś dalej płakał, ale powoli zaczął się uspokajać.  

Wojtuś patrzył na swojego płaczącego brata i myślał o zarazkach. I też mu się trochę chciało płakać, 

ale stwierdził, że musi być dzielny. Nie będzie się bać zarazków!  

Kiedy Maciuś się uspokoił, mama powiedziała:  

- No jasne, że nie chcesz mieć zarazków w buzi. Nie są wcale fajne. Ale wiesz co, możemy się przed 

nimi bronić. Jeśli nie będziemy niczego po drodze dotykać, gdy wyjdziemy z domu, i potem po 

powrocie dokładnie umyjemy ręce, zarazki nie dostaną się nam do buzi. 

Maciusia to trochę podniosło na duchu. Skinął głową. Zdecydował, że podczas spaceru z Kropką 

będzie trzymał cały czas mamę za rękę.  

- To co, moje smoki, gotowi?  

Smoki skinęły główkami a mama założyła im maseczki.  

Spacer był dla Wojtusia wielką frajdą. Pan zaskroniec pełzł z tak wielką maską, że małe smoki nie 

poznałyby go, gdyby nie jego smukłe ciało. A pani Agama miała bardzo fajną maskę ze śmieszną 

buźką. Maseczka pani Kameleonowej była z kolei idealnie dobrana pod kolor torebki, jak zauważyła 

mama.  

W drodze powrotnej spotkali jednak pana Warana w czarnej maseczce. Mały Maciuś bardzo się 

wystraszył. Ten duży pan w masce wyglądał jak czarny rycerz z książeczki, którego Maciuś bardzo się 

bał. Nigdy nie otwierał tej książki i nawet nie dotykał jej, kiedy szperał w biblioteczce. A teraz ten 

czarny rycerz idzie wprost na nich!  

 

 

 



Przerażony Maciuś zaczął płakać, ale na szczęście mama od razu zrozumiała, co się dzieje. Zawołała 

do pana Warana, który szedł po drugiej stronie ulicy i poprosiła go, żeby na chwilkę zsunął maskę i 

pokazał Maciusiowi swoją twarz. Maciuś początkowo w ogóle nie chciał patrzeć w tym kierunku, ale 

potem zerknął kątem oka i zobaczył swojego sąsiada, pana Warana, który wesoło do niego machał. 

Trochę go to uspokoiło, ale i tak wolał zostać u mamy w ramionach. Całe szczęście, że byli już blisko 

domu. 

Po powrocie wszyscy porządnie umyli ręce i przebrali się, żeby pozbyć się zarazków.  

- Mamo, czy będziemy nosić te maseczki już zawsze? - spytał Wojtuś.  

- Przez jakiś czas na pewno, ale w końcu przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli wyjść z domu bez 

nich.  

- Mamo, a zrobisz mi taką maskę, żebym wyglądał jak policjant?  

- No pewnie, smoku! A jaką maseczkę chciałbyś ty, Maciusiu?  

- Biedlonka! - odpowiedział Maciuś. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aron Z. 
 

Mgr Magdalena Malecka 

RODZICU PROSZĘ  W DASZYM CIĄGU ĆWICZYĆ I ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI OPISYWANE 

WCZEŚNIEJ  W MOŻLIWYM DLA PAŃSTWA ZAKRESIE  

 

ZABAWY Z UŻYCIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW: CHUSTA, ŚWIECA, OLEJKI , PIÓRKA, 

GĄBECZKI, MATERIAŁ SYPKI 

ZADANIEM JEST DOSTARCZANIE  DZIECKU BODŹCÓW O RÓŻNORODNEJ  INTENSYWNOŚCI  

(WIATR, ZAPACH, DOTYK-DELIKATNY, WYRAŹNY) NAPRZEMIENNIE I SPRAWDZANIE 

REAKCJI DZIECKA (BARDZIEJ POŻĄDANE BODŹCE SENSORYCZNE MOŻNA WYKORZYSTAĆ 

DO WZMACNIANIA POŻĄDANYCH REAKCJI DZIECKA) 

STOPNIOWA NAUKA KOMUNIKATU : DAJ Z ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW, KTÓRE 

DZIECKO JUŻ DOBRZE ZNA (STAWIAMY PRZED DZIECKIEM PRZEDMIOT, KTÓRY ZNA I 

STOSUJEMY KOMUNIKAT :DAJ…Z POMOCĄ MAUALNĄ UCZYMY DZIECKO DAWANIA 

PRZEDMIOTÓW  

NAŚLADOWANIE RUCHÓW : UNOSZENIE RĄK W POZYCJI SIEDZĄCEJ, UDERZANIE DŁOŃMI O 

BLAT  Z JEDNOCZESNYM ZASTOSOWANIEM WZMOCNIEŃ , NAKŁADANIE ELEMENTÓW , 

NAUKA ODWZAJEMNIANIA EMOCJI POZYTYWNYCH 

ZABAWA NA NIBY Z ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW ZNANYCH DZIECKU ZASTOSOWANIE 

KOMUNIKATÓW :GDZIE JEST? NIE MA-JEST  

DALSZE RÓŻNICOWANIE OBIEKTÓW Z OTOCZENIA DZIECKA (PREZENTOWANIE, NAZYWANIE, 

WZMACNIANIE SKUPIENIA UWAGI NA PRZEDMIOCIE, MANIPULOWANIE NIM 

GDY DZIECKO PORUSZA SIĘ SWOBODNIE W ŚRODOWISKU DOMOWYM SZUKANIE DANEJ 

OSOBY (GDZIE JEST…, IDZIEMY DO…) 

DALSZE WZMACNIANIE KONTAKTU WZROKOWEGO 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  
 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Wchodzenie i schodzenie po stopniach. 

2. Lokalizowanie źródła dźwięku : np. budzik pod poduszką. 

3. Wkładanie dłoni do zimnej i ciepłej wody. 

 

 

 

 



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. Opis ćwiczenia Czas 

1. Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce 

i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj 

cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie 

powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

2. Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i 

wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać 

przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

3. Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym 

wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga 

wykonać ćwiczenie.  

 

4-5 

powtórzeń 

4. Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy 

podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie 

pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:  

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak 

trzymamy 5- 10 sekund.  

2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na 

rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do 

pośladków,  przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”),  

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w 

kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. 

Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców 

dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do 

pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na 

pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji 

wyjściowej (do karku). 

4) Głaskanie podłużne,  ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka, 

ułożona poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na 

wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż 

powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 
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minut 

    Bibliografia: 

1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala. 
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Mgr Iwona Zając 

 

DROGI RODZICU !  NARYSUJ, PROSZĘ, NA KARTCE A4 POŁOŻONEJ POZIOMO PROSTOKĄT (RAMKĘ ) I PODZIEL GO 

NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (TAK, JAK NA RYSUNKU PONIŻEJ). PRZYGOTUJ KILKA (8-10) OBRAZKÓW 
PRZEDSTAWIAJĄCYCH RZECZOWNIKI Z KATEGORII ZABAWKI,NP. 

LALA, MIŚ, AUTO, BALON, PIŁKA, KLOCKI, RYBKA,KSIĄŻECZKA,KREDKA, KORALIKI. 
USIĄDŹ PRZY DZIECKU Z JEGO PRAWEJ STRONY I POPROŚ,ABY UWAŻNIE SŁUCHAŁO.NASTĘPNIE POŁÓŻ DWA 
DOWOLNE  OBRAZKI NAD RAMKĄ NP. AUTO, RYBKA I POWIEDZ :  
- AUTO !  - WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ, 
- RYBKA !  -  WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ. 
 
POCZEKAJ, AŻ DZIECKO ZAREAGUJE, JEŚLI NIE PODEJMUJE DZIAŁANIA ,POWTÓRZ POLECENIE JESZCZE RAZ W TAKI 
SAM SPOSÓB.OBSERWUJ DZIECKO, NIE POGANIAJ, POCZEKAJ. 
JEŚLI DZIECKO NIEWŁAŚCIWIE ZACZYNA UKŁADAĆ OBRAZKI ,CZYLI ZACZYNA OD PRAWEJ RAMKI, NAŁÓŻ SWOJĄ DŁOŃ 
NA DŁOŃ DZIECKA TRZYMAJĄCĄ OBRAZEK I DELIKATNIE PRZEKIERUJ RUCH NA LEWĄ RAMKĘ. WZMOCNIJ 
AKTYWNOŚĆ I POWTÓRZ: 
 - AUTO !  -  WSKAŻ (DOTKNIJ PACEM) NA RAMKĘ PO LEWEJ STRONIE, NIE MÓW NIC WIĘCEJ, 
- RYBKA !  -  WSKAŻ PALCEM NA RAMKĘ PO PRAWEJ STRONIE. NIE MÓW NIC WIĘCEJ. POCHWAL DZIECKO ! 
POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI OBRAZKAMI,.CODZIENNIE DODAWAJ JEDEN OBRAZEK .ZACZNIJ OD 
DWÓCH,NA DRUGI DZIEŃ POŁÓŻ TRZY, NA TRZECI DZIEŃ -CZTERY ,AŻ OJDZIESZ DO 8. LUB 10. ZAWSZE PODAWAJ 
TYLKO NAZWY DWÓCH OBRAZKÓW. 

PROSZĘ PAMIĘTAJ , ŻE TAKA STYMULACJA MA WARTOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ TYLKO WTEDY , GDY DOPILNUJESZ, 
ŻEBY DZIECKO ZACHOWAŁO KOLEJNOŚĆ OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY . POWINNO MIEĆ TEŻ POCZUCIE 
SPRAWCZOŚCI - CZYLI WYKONUJE SAMODZIELNIE.  

PAMIĘTAJ, PROSZĘ, ŻEBY NIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ GODZINY DZIENNIE. PO TYGODNIU 
POWTÓRZCIE ĆWICZENIE , ALE TYM RAZEM,NIE WSKAZUJ PALCEM RAMKI ,TYLKO PODAJ NAZWY DWÓCH 
RZECZOWNIKÓW I POCZEKAJ NA AKTYWNOŚĆ DZIECKA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Agnieszka Bartkowiak 

Temat: Cienie. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie i pobaw się z dzieckiem. Nazwij obrazki, poproś, aby dziecko  pokazało je 

paluszkiem. (www.zielonaopiekunka.tk) 

 

 Połącz liniami obrazki i ich cienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz 

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. „Rób tak jak ja”- połóż rękę na kolanie , podnieś rękę, podnieś nogę- ćwiczenia naśladowcze. 

2. Zabawy w piasku, w ziemi. 

http://www.zielonaopiekunka.tk/


Dawid Z. 

 
Mgr Iwona Zając 

 
DROGI RODZICU ! Podawanie początkowej sylaby w wyrazach PRZYGOTUJ KARTECZKI -10 X 10 CM , MOGĄ BYĆ 

MNIEJSZE. NA KAŻDEJ Z NICH NAPISZ JEDNĄ SYLABĘ (TAKIE SAME SYLABY WIDOCZNE W TABELCE PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE, 

W SUMIE 12). PRZYGOTUJ OBRAZKI :  DOM, JAJKO,NOGA,PIŁKA HAMAK,BUTY . POWINNY  BYĆ DOBRZE WIDOCZNE. NASTĘPNIE  

NARYSUJ DZIECKU TABELKĘ , JAK PONIŻEJ. POŁÓŻ KARTECZKI Z SYLABAMI PO PRAWEJ I PO LEWEJ STRONIE ,W ŚRODKU POŁÓŻ 

ODPOWIEDNI OBRAZEK.ZADANIEM DZIECKA JEST ODCZYTANIE LUB WYSŁUCHANIE I POWTÓRZENIE  WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ 

DOROSŁEGO  SYLAB , A NASTEPNIE  WSKAZANIE SYLABY, KTÓRA JEST POCZĄTKOWA DLA NAZWY DANEGO OBRAZKA. DZIECKO 

MOŻE TEŻ PODAĆ  KARTECZKĘ RODZICOWI.TABELKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WYPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE WIELOMA OBRAZKAMI I 

SYLABAMI (TABELKA 2)             

   TABELKA 1. 

SYLABY RYSUNKI / OBRAZKI SYLABY 

 

 

 

 

 

OBRAZEK LUB RYSUNEK DOMU 
 

 

TABELKA 2. 

SYLABY RYSUNKI / OBRAZKI SYLABY 

DU DOM DO 

JA JAJK JE 

NE NOGA NO 

PI PIŁKA PY 

HE HAMAK HA 

BO BUTY BU 

 

 

 

DU DO 



Mgr Katarzyna Onuchowska 

 

Temat:  Wiosna w ogrodzie. 
 
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku . Nazwij i wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na 

niebiesko. 

 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                  OKNO                                             OKO                                      OKULARY                                                                                
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      KONEWKA                                   ŁOPATA                                     KALOSZE 
 
 
2.  Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Dawid pokazał na obrazku. 
-pokaż gdzie jest chłopiec 
-pokaż gdzie jest 
dziewczynka 
-pokaż łopatę 
-pokaż koszyk 
-co robi dziewczynka 
                          
 
 
 
 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Podskoki w górę w miejsca, próba przeskoku obunóż przez przeszkodę . 

2. Przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach i wysokościach. 

      3.   Przedkładanie piłek z prawej strony na lewą , ze lewej na prawą w pozycji na brzuchu. 

 



Tomasz K. 
 

Mgr Beata Markulak 

 

Karta nr 1 

Rodzicu, wydrukuj kartę nr 1  dziecko ma za zadanie wyciąć ody i wafelki, następnie na kartce 

przykleić właściwy wafelek z lodem. Dalej niech uczy się odczytywać te sylaby (najpierw Ty 

rodzicu, a potem dziecko powtarza, aż będzie samodzielnie czytało. To ćwiczenie możecie 

powtarzać codziennie)Jeżeli nie ma możliwości druku, proszę z monitora tylko czytać sylaby, a 

dziecko paluszkiem pokaże, który wafelek połączyć z lodem. 

Karta nr 2 

Wyjaśnienie jest na karcie. To ćwiczenie również możecie wykonywać  codziennie. 

Karta nr 3 

Rodzicu, wydrukuj kartę pracy nr 3, a dziecko niech połączy strzałkami właściwy dzbanuszek z 

filiżanką. 

Karta pracy nr 1

 



 

Karta pracy nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 3 

 

 

 

 

 

 

 



Dr Tomasz Fetzki 
 

1. Mieliśmy długą przerwę. Dlatego powtórzymy sobie stare zadania. Najpierw 

zagraj z Mamą w “Trzy kubki” 

Proszę przygotować cztery jednakowe kubki (mogą być na przykład kubeczki 

plastikowe) oraz coś, co Tomek lubi (cukierek, ciastko itp.) Proszę położyć dwa 

kubki na stole dnem do góry, pod jednym ukryć cukierka i polecić chłopcu 

śledzenie kubka. Następnie “mieszamy” kubki i każemy Tomkowi wskazać 

właściwy. Jeśli wykona zadanie poprawnie, może w nagrodę zjeść cukierka. Jeżeli 

radzi sobie z dwoma kubkami, można ich ilość zwiększyć do trzech, a nawet 

czterech. 

 

2. A teraz znowu pobaw się z Mamą w budowniczych! Zobaczymy, co 

pamiętasz z poprzednich zajęć. 

Proszę wziąć 10 różnych pod względem wielkości i koloru kloców (Tomek ma 

dostać takie same) i układać z nich różne “budowle” Niech chłopiec za każdym 

razem odwzoruje ułożenie klocków korzystając ze swojego kompletu.Po kilku 

udanych próbach proszę utrudnić zadanie: niech Tomek dokładnie obejrzy 

“budowlę”, a potem proszę ją zasłonić i nich Tomek układa ją z pamięci. 

 

3. A teraz będzie zadanie na słuchanie 

Proszę obejrzeć z Tomkiem kartę poniżej. Niech mówi po kolei PEŁNYM 

ZDANIEM co widzi na każdym obrazku: “To jest hełm”, “To jest kwiat” itd. Na 

kolejnym obrazkach są: ser, narty, bałwan, frytki, hak, latawiec, foka, nuta i 

wazon. Niech Tomek spróbuje powiedzieć, na jaką głoskę zaczyna się nazwa 

każdego z przedmiotów na obrazku. Gdy już to zrobi, niech wybierze I pokoloruje 

TYLKO te obrazki, które zaczyanją się na “F” albo na “H”. 

 

 

 

 

 



 
 

 


