Ksawery J.
Mgr Magdalena Małecka
RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: GDZIE JEST …… POKAŻ…..

NAŚLADOWANIE
RODZICU ZADANIEM DZIECKA JEST NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI, ZASTOSUJ KOMUNIKAT:
ZRÓB TAK SAMO
- PODSKOKI+OBROTY+KLEPANIE SIĘ PO BRZUSZKU+MACHANIE RĘKOMA W PRZÓD
-TUPANIE+ KLASKANIE +SKŁONY+RĘCE DO GÓRY
-KROK DO PRZODU+ KROK DO TYŁU, KROK NA LEWO, PODSKOK, KROK NA PRAWO
PODSKOK
-KLEPANIE DŁOŃMI PO NOGACH+PODSKOK+WSKAZYWANIE NOSA
NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI Z PRZEDMIOTEM
W OPARIU O PREZENTACJĘ, RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: ZRÓB TAK JAK JA
UGNIATANIE MASY PLASTYCZNEJ, WAŁKOWANIE, ŁĄCZENIE ZE SOBĄ RÓŻNYCH KOLORÓW
(PRZY OKAZJI MOŻEMY UTRWALAĆ KOLORY), FORMOWANIE KULI, ŁĄCZENIE ZE SOBĄ
WEDŁUG WZORU
ZABAWA TEMATYCZNA/SYMBOLICZNA
WSPÓLNA ZABAWA PRZYGOTOWANIA POSIŁKU PRZY UŻUCIU MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH
W DOMU (NP.KLAMERKI, ZAKRĘTKI, FASOLA, MAKARON, INNYCH DOSTĘPNYCH), RODZICU
ZAPREZENTUJ POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI I UŻYJ KOMUNIKATU: ZRÓB TAK SAMO.

NAUKA WYRAŻANIA PRÓŚB :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.
DOPASOWYWANIE TAKICH SAMYCH ELEMENTÓW
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: DOPASUJ, ZNAJDŹ TAKI SAM

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI SAMOOBSŁUGI (UBIERANIE SIĘ, CZYNNOŚCI HIGIENICZNE)
RODZICU ZWRÓĆ UWAGĘ KTÓRE CZYNNOŚCI WYKONUJE DZIECKO NIEMAL W PEŁNI
SAMODZIELNIE I POZWÓL NA ICH DOSKONALENIE. NATOMIAST TE CZYNNOŚCI, KTÓRE
WYMAGAJĄ WIĘKSZEJ POMOCY RODZICA PODZIEL NA MNIEJSZE ETAPY. ZAPREZENTUJ
DZIECKU KAŻDY ETAP I W RAZIE POTRZEBY UDZIEL POMOCY MANUALNEJ (KIERUJĄC JEGO
RĘKOMA). Z CZASEM WYCOFUJ WSPARCIE MANUALNE, BY DZIECKO NIE PRZYZWYCZAIŁO
SIĘ DO POMOCY.
ĆWICZENIE IMITACJI WERBALNEJ.
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT:POWIEDZ
BA-BU

BO-LI

DA-DU

DA-MO

LO-PU

GA-TO

PI-PO

PU-TA

ZA-LE

NU-ME

TE-MA

MU-MI

DO-MY

BY-TY

CU-MA

HA-HI

JA-JO

KU-KU

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

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

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

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

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

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

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

Miłosz B.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Bajki logopedyczne.
Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych nie muszą być nudną i ciężką pracą. Opowiedz
swojemu dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie wspólnie. Może z czasem ułożycie własną historyjkę…

„Języczek wędrowniczek”
Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy języka – a dziecko
naśladuje nas.
Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem – naśladowanie konia). Na
łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i
dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy
po podniebieniu w stronę jamy gardłowej) i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A
wtedy przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że
zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego
końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim do nosa i brody – ćwiczenie powtórzyć kilka
razy). Wsiadł na konia i pojechał do domu (klaskanie językiem).

„OSIOŁEK”
Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, osiołek się zbudził, bardzo
szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska
(otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby
były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do
podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim
jedzeniu biega po polanie (kląskanie), a ruchy te naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół (język
na brodę, buzia szeroko otwarta). Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka i pije wodę (język zwinięty w
rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i
zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Formowanie kul z gazety.
2. Zabawy z ziemią- dotykanie, ugniatanie, wąchanie ziemi.

Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według poniższych wskazówek:
-na jednej kartce narysujcie domek (wzór jest na obrazku)
- na drugiej drzewo, kwiat, jabłko, słońce, chmurę, motyla, ptaka
- wytnijcie je.
Następnie zadawaj dziecku polecenia według poniższych pytań:
-obok domu przyklej drzewo
-nad domem przyklej chmurę, słońca I ptaka
-pod domem przyklej kwiatka
- na drzewie przyklej jabłko

2. Nauka przyimków- na, pod, obok, w. Rodzicu dziś zabawy praktyczne. Rodzicu przygotuj 4 przedmioty
np.koszyk, łóżko, stół, szafa. Do tego wybieramy cztery przedmioty do manipulowania, np.: guzik. but,
miskę, piłkę.
Najpierw uczymy nazw przedmiotów., by dziecko potrafiło odpowiedzieć na pytania: Co robi? “Koszyk”,
“stół”, “buda”, “guzik’, “miska”,”piłka’. Po nauczeniu nazw przedmiotów, dziecko nazywa przedmioty w
momencie ich prezentacji.
Uczymy wyrażeń przyimkowych: na stole, pod łóżkiem, w koszyku, obok budy wykorzystując dowolny inny
przedmiot. Umieszczamy ten przedmiot w konkretnym miejscu wprowadzając wyrażenia przimkowe: na stole,
w koszyku, pod łóżkiem, obok budy. Pokazujemy dziecki gdzie ma leżec przedmiot I uczymy odpowiedzi na
pytnia: W czym?, Na czym?, Pod czym?. Obok czego?
Następnie przechodzimy do ogólnego pytania Gdzie?, wsazując miejsce, o które nam chodzi.
Następnie prcedurę powtarzamy wraz z dzieckiem opisując sytuację językowo:
-guzik w koszyku
-miska pod łóżkiem
-piłka na stole
-but obok szafy
Po kilkakrotnym wykonaniu zadania dziecko powinno zapamiętać gdzie leży dany przedmiot I potrafić opisać
sytuację.

Krystian D.
Mgr Magdalena Małecka
RÓŻNICOWANIE EMOCJI
RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT DO DZIECKA

POWIEDZ JAKA SĄ POSZCZEGÓLNE OSOBA NA ZDJĘCIACH: WESOŁE, SMUTNE,
ZDZIWIONE, ZŁE, ZAMYŚŁONE, ZNUDZONE, SZCZĘŚLIWE. JAKI TY TERAZ JESTEŚ?

ĆWICZENIA GRAFICZNE
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE I POKOLORUJ. PO
SKOŃCZONYM ZADANIU OPOWIEDZ RODZICOWI CO JEST NA OBRAZKU (W JAKIM
KOLORZE)WEDŁUG WZORU:
NA OBRAZKU JEST…………………AUTO

ROZWIJANIE SAMOOBSŁUGI
RODZICU ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWIĘKSZANIE POZIOMU SAMODZIELNOŚCI DZIECKA
W CZYNNOŚCIACH SAMOOBSŁUGOWYCH. ZAOBSERWUJ, PRZY KTÓRYCH CZYNNOŚCIACH
DZIECKO WYKAZUJE WIĘKSZĄ SAMODZIELNOŚĆ I NIE WYMAGA UKIERUNKOWANIA,
POZWÓL BY TE UMIEJĘTNOŚCI DOSKONALIŁ SAMODZIELNIE. NATOMIAST CZYNNOŚCI, PRZY
KTÓRYCH CAŁY CZAS WYMAGA POMOCY ROZŁÓŻ NA MNIEJSZE KROKI I KAŻDY ETAP
JESZCZE RAZ ZAPREZENTUJ. ZASTOSUJ KOMUNIKAT: ZRÓB TAK SAMO. W RAZIE POTRZEBY
WESPRZYJ DZIECKO MANUALNIE-KIERUJĄC JEGO RĘKOMA (W WIĘKSZYM LUB MNIEJSZYM
STOPNIU.) Z CZASEM WYCOFUJ TWOJĄ POMOC.

ODPOWIADANIE NA PYTANIA DO MATERIAŁU GRAFICZNEGO
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: POWIEDZ CO ROBI PANI?
PANI……..

ZABAWA TEMATYCZNA
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:
ZAPROŚ RODZICA, RODZEŃSTWO DO WSPÓLNEJ ZABAWY PRZY WYKORZYSTANIU
KLOCKÓW, AUT (NP.WSPÓLNE BUDOWANIE GARAŻU) WYBIERZ ZABAWĘ , W KTÓRĄ CHCESZ
SIĘ POBAWIĆ I OPOWIEDZ POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM NA CZYM POLEGA TA ZABAWA.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.

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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze
z tyłu. Ruch- Naprzemienne
maksymalne zgięcia grzbietowe
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
serie po 10 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch- Ruch- odwracanie stóp dłońmi
„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) 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 powtórzenia
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty z
rozchylonymi kolanami, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch- „Klaskanie”
podeszwową stroną stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie
na kolanach. Ruch- Spychanie kolan
w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 9) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Naprzemienne unoszenie nóg
w górę. Nie odrywamy bioder.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.

Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie wszystkich
samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.
SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y(a,e,i,o,u,y)
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….

2. Nauka przyimków- na, pod, obok, w. Rodzicu dziś zabawy praktyczne. Przygotuj 4 przedmioty
np.koszyk, łóżko, stół, szafa. ( zabawkowe lub mogą być zrobione przez Ciebie)
Do tego wybieramy cztery przedmioty do manipulowania, np.: guzik. but, miskę, piłkę.
Najpierw uczymy nazw przedmiotów., by dziecko potrafiło odpowiedzieć na pytania: Co robi? “Koszyk”,
“stół”, “buda”, “guzik’, “miska”,”piłka’. Po nauczeniu nazw przedmiotów, dziecko nazywa przedmioty w
momencie ich prezentacji.
Uczymy wyrażeń przyimkowych: na stole, pod łóżkiem, w koszyku, obok budy wykorzystując dowolny inny
przedmiot. Umieszczamy ten przedmiot w konkretnym miejscu wprowadzając wyrażenia przimkowe: na stole,
w koszyku, pod łóżkiem, obok budy. Pokazujemy dziecki gdzie ma leżec przedmiot I uczymy odpowiedzi na
pytnia: W czym?, Na czym?, Pod czym?. Obok czego?
Następnie przechodzimy do ogólnego pytania Gdzie?, wsazując miejsce, o które nam chodzi.
Następnie prcedurę powtarzamy wraz z dzieckiem opisując sytuację językowo:
-guzik w koszyku
-miska pod łóżkiem
-piłka na stole
-but obok szafy
Po kilkakrotnym wykonaniu zadania dziecko powinno zapamiętać gdzie leży dany przedmiot I potrafić opisać
sytuację.

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

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Bajki logopedyczne.

Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych nie muszą być nudną i ciężką pracą. Opowiedz
swojemu dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie wspólnie. Może z czasem ułożycie własną historyjkę…

„Języczek wędrowniczek”
Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy języka – a dziecko
naśladuje nas.
Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem – naśladowanie konia). Na
łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i
dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy
po podniebieniu w stronę jamy gardłowej) i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A
wtedy przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że
zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego
końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim do nosa i brody – ćwiczenie powtórzyć kilka
razy). Wsiadł na konia i pojechał do domu (klaskanie językiem).

„OSIOŁEK”
Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, osiołek się zbudził, bardzo
szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska
(otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby
były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do
podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim
jedzeniu biega po polanie (kląskanie), a ruchy te naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół (język
na brodę, buzia szeroko otwarta). Zmęczony osiołek podchodzi do strumyka i pije wodę (język zwinięty w
rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i
zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Formowanie kul z gazet- wrzucanie do pojemnika.
2. Leżenie brzuchem na piłce z rękami wyciągniętymi do przodu- wyciąganie głowy do góry.

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

Mgr Magdalena Małecka
RÓŻNICOWANIE OBIEKTÓW-POKAŻ GDZIE JEST….

I ZMIENIAMY USTAWIENIE

PO ZMIANIE USTAWIENIA DAJEMY CAŁKIEM INNE POLECENIE, NP. ZRÓB TAK JAK JA
(NP.PUKAMY O STÓŁ) I ZNÓW ZMIANA USTAWIENIA

NAŚLADOWANIE RUCHÓW
RODZICU WYKORZYSTAJ KOMUNIKAT : ZRÓB TAK SAMO
BAWIMY SIĘ Z DZIECKIEM POKAZUJĄC PROSTE UKŁADU RUCHÓW:
-PODSKOK+KLEPANIE SIĘ PO BRZUCHU+ OBRÓT , -KLASKANIE+TUPANIE+RĘCE W GÓRĘ
-SKŁONY+PRAWA RĘKA PRZED SIEBIE+MACHANIE,-RĘCE DO GÓRY+RĘCE NA
BOKI+PODSKOKI+ OBROTY
ZABAWA NAPRZEMIENNA-NP. ZABAWA Z BALONEM.ĆWICZENIE KOMUNIKATU: KTO
TERAZ:JA-TY, PRZY OKAZJI MOŻEMY RÓWNIEŻ ĆWICZYĆ DOKONYWANIE WYBORU I
ĆWICZENIE KOLORÓW
RÓŻNICOWANIE CZĘŚCI CIAŁA
RODZICU ZADANIE POLEGA NA POKAZYWANIU CZEŚCI CIAŁA NA RÓŻNYM MATERIALE
W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM (MIŚ, LALKA,INNA OSOBA). WYKORZYSTUJEMY KOMUNIKAT:
POKAŻ GDZIE LALKA MA…., ITD.)

DOPASOWYWANIE
RODZICU ZASTOSUJ POLECENIE: ZNAJDŹ TAKI SAM

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Organizacja i przebieg zabawy.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do
siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się
dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i uderzając
jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dzieci
opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko
przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców.
Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym, Jedna
osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura która
dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze
się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami stóp
podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie
swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny kawałek
gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w pozycji
siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma
ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica,
wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej
stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać
kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a
następnie drugą.

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

Czas
zabawy.
3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

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

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

Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według wskazówek:
-na jednej kartce narysujcie domek
- na drugiej: drzewo, kwiat, jabłko, słońce, chmurę, motyla, ptaka
- wytnijcie je .
Następnie rodzicu dawaj dziecku polecenia:
-obok domu przyklej drzewo
-nad domem przyklej chmurę, słońce i ptaka
-pod domem przyklej kwiatka
- na drzewie przyklej jabłko

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zabawy w piasku, w ziemi- dotykanie, ugniatanie , robienie babek z piasku.
2. Chodzenie po murkach, krawężnikach.

Nadia Ł.
Mgr Magdalena Małecka
ROZPOZNAWANIE EMOCJI
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: ZRÓB TAKĄ SAMĄ MINĘ
POWIEDZ JAKA JEST OSOBA NA ZDJĘCIU: WESOŁA, SMUTNA, ZDZIWIONA, SMUTNA, ZŁA,
ZAMYŚŁONA

WYKONYWANIE DWU-ETAPOWEGO POLECENIA
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: DOKOŃCZ RYSOWAĆ WZORY KAŻDY INNYM
KOLOREM I POD SPODEM NAPISZ SWOJE IMIĘ

ODPOWIADANIA NA PYTANIA SPOŁECZNE
RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA ILUSTRACJI? CO
CZUJE OSOBA NA ZDJĘCIU PO PRAWJ STRONIE? CO ROBIĄ POSTACIE STOJĄCE ZA NIĄ? JAK
TY BYŚ SIĘ CZUŁA W TAKIEJ SYTUACJI?

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU PYTANIE :CO ROBIĄ OSOBY NA OBRAZKU? DLACZEGO SIĘ
TYM ZAJMUJĄ? JAK MYŚLISZ?

ZABAWA TEMATYCZNA-WCHODZENIE W ROLE
RODZICU ZAPROPONUJ DZIECKU WSPÓLNĄ ZABAWĘ PRZY UŻYCIU MASKOTEK, FIGUREK,
PRZEDMIOTÓW DOMOWYCH. POZWÓL ABY DZIECKO WYBRAŁO SOBIE JEDNĄ POSTAĆ, A TY
DRUGĄ. ZACHĘĆ DZIECKO,ABY NADAŁO JEJ IMIĘ, TY ZRÓB TAK SAMO. ZABAWA NA
POCZĄTKU MA POLEGAĆ NA PRZYWITANIU SIĘ , PRZEDSTAWIENIU I WSPÓLNEJ
AKTYWNOŚCI (NP. WSPÓLNE GOTOWANIE TYCH POSTACI-WSPÓLNY WYBÓR GOTOWANEJ
POTRAWY, ZABAWA W GANIANEGO TYCH POSTACI, PODSKOKI, NA KOŃCU POWINNO ODBYĆ
SIĘ POŻEGNANIE TYCH POSTACI).

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

1.

2.

3.

4.

Opis ćwiczenia

Czas

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

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

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

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Dominik W.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego czytania. Dziecko czyta wypowiadając nazwy rzeczy na obrazkach, a rodzic
czyta pozostałe wyrazy.
1. PRZECZYTAJ TEKST RAZEM Z RODZICEM.

Rodzicu, zadaj pytania swojemu dziecku. Daj czas na zastanowienie. W razie trudności podpowiedz (wskazując palcem
na obrazek).
2. ODPOWIEDZ NA PYTANIA:
-CZYM BAWI SIĘ MARYSIA?
-CO JEDZĄ DZIECI?
-CO NIESIE BOCIAN?
-NA CZYM SIEDZI DZIEWCZYNKA?
-DO CZEGO WSIADAJĄ DZIECI?

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

Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

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

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

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

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

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

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

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

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Aron Z.
Mgr Magdalena Malecka
RODZICU PROSZĘ W DASZYM CIĄGU ĆWICZYĆ I ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI
OPISYWANE WCZEŚNIEJ W MOŻLIWYM DLA PAŃSTWA ZAKRESIE
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
DALSZE KSZTAŁTOWANIE KONTAKTU WZROKOWEGO NA IMIĘ –WZMACNIAMY NP.
DŹWIĘKIEM, WSPÓLNYMI PODSKOKAMI PRAWIDŁOWĄ REAKCJĘ DZIECKA
STYMULACJA SENSORYCZNA PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, BODŹCÓW
O RÓŻNORODNEJ
INTENSYWNOŚCI
(WIATR, ZAPACH, DOTYK-DELIKATNY
, WYRAŹNY) NAPRZEMIENNA I SPRAWDZANIE REAKCJI DZIECKA (BARDZIEJ
POŻĄDANE BODŹCE SENSORYCZNE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO WZMACNIANIA
POŻĄDANYCH REAKCJI DZIECKA)
NAŚLADOWANIE RUCHÓW : UNOSZENIE RĄK W POZYCJI SIEDZĄCEJ, UDERZANIE
DŁOŃMI O BLAT Z JEDNOCZESNYM ZASTOSOWANIEM WZMOCNIEŃ , NAKŁADANIE
ELEMENTÓW , NAUKA ODWZAJEMNIANIA EMOCJI POZYTYWNYCH
DALSZE RÓŻNICOWANIE OBIEKTÓW Z OTOCZENIA DZIECKA (PREZENTOWANIE,
NAZYWANIE, WZMACNIANIE SKUPIENIA UWAGI NA PRZEDMIOCIE, MANIPULOWANIE
NIM
DALSZA KONTYNUACJA MASAŻYKÓW WOKÓŁ UST.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Turlanie się z prawego boku na lewy, z lewego na prawy.
2. Zabawy z ziemią: dotykanie, ugniatanie ziemi, wąchanie jej.

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.
Lp.
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3.
4.

5.
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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: Siedząc przy stole lub na podłodze. Przed dzieckiem ustaw kilka
niedużych naczyń z pokrywkami. Do środka powkładaj zabawki, przedmioty itp. Poproś dziecko żeby
zajrzało do każdego naczynia unosząc pokrywkę wykonując rotację zewnętrzną przedramienia.
Uwagi: Można zmodyfikować ćwiczenie poprzez naklejenie interesujących elementów np. (obrazków,
kolorów, zdjęć) na wewnętrznej stronie pokrywki. Pokrywki mogą mieć różny rodzaj uchwytów tak
aby dziecko musiało dostosować odpowiedni chwyt.
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: Siedząc lub stojąc 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: Siedząc 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: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka
małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy
zatopionych przedmiotów.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie
wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób
dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie
się dwóch zwierzaków.

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014 r.
2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Tomasz K.
Mgr Beata Markulak
Rodzicu, dziś trzy karty pracy mający na celu doskonalenie spostrzegawczości. Umiejętność ta jest bardzo
ważna w dalszym etapie kształcenia
Kart pracy nr 1 W tej karcie dziecko ma za zadanie wyciąć kratki z artykułami spożywczymi i przykleić na
wózku dokładnie te artykuły, które znajdują się obok

Karta pracy nr 2 W tej karcie pracy ma za zadanie zakolorować kółka na taki kolor jaki jest we wzorze , czyli
kaczuszka na żółto, indyk na niebiesko itd.

Karta pracy nr 3 Zróbcie kostkę do gry. Zadanie polega na rzucaniu kostką i ułożenia języka i ust w taki sposób,
jakie wskaże kostka. Życzę miłej zabawy.

Dr Tomasz Fetzki
1. Tomku, ponieważ nie mogliśmy się spotkać w zeszłym tygodniu, a wydarzyło się ważne święto – Święto
Konstytucji Trzeciego Maja. Dlatego dzisiaj razem z Mamą porozmawiasz o polskim godle.
Proszę wydrukować kartkę z szablonem godła. Proszę zadawać Tomkowi pytania dotyczące rysunku:
- najpierw proszę pokazywać palcem poszczególne elementy i pytać: “Co to jest?”
Tomek ma odpowiadać PEŁNYM ZDANIEM: “To jest głowa” itp.
- następnie bez pokazywania proszę pytać: “Gdzie jest korona?” itp.,
a Tomek ma pokazać palcem i odpowiadać pełnym zdaniem: “Korona jest tutaj” itp.
- potem proszę pytać Tomka: “Gdzie jest skrzydło?”, a on nie ma pokazywać, lecz mówić: “Skrzydło jest po
prawej stronie (po lewej, u góry itp”.
Na koniec proszę wraz z Tomkiem znależć na internecie kolorową wersję godła, omówić wraz z chłopcem
kolorystykę, wybrać plastelinę odpowiedniej barwy i wykleić szablon.

