Miłosz B.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Żyrafa – puzzle. Ćwiczenia grafomotoryczne.
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
1. Wytnij puzzle i ułóż obrazek żyrafy. Możesz wpisać cyfry lub rysować kropki.

2. Zapisz po śladzie

Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie zgodnie z instrukcją.

-najpierw wskazuje palcem
rodzic, mówiąc : To jest las,
To jest …...
-pokaż las? Co pokazałeś?
-pokaż dzięcioła? Jak
wygląda dzięcioł?
-pokaż lisa/ jak wygląda lis?
- pokaż mrowisko? Co to
jest?- rodzic wzkazuje
palcem mrowiskio
- pokaż , kto mieszka w
mrowisku? Co to jest?-rodzic
wskazuje mrówkę.jaka jest
mrówka: mała czy duża

LIS

DZIĘCIOŁ

MRÓWKA

MROWISKO

2. Zabawa ruchowa- rodzicu proszę pobaw się z dzieckiem według instrukcji -(do zabawy
możemy wykorzystać obrazki powyżej , które rozkładamy na podłodze i ścianie)
- udajemy ,że idzimy do lasu
- patrzymy na drzewa-robimy z rąk daszek I patrzymy w górę
- widzimy dzięcioła- stukamy palcem w ścianę jak dzięcioł
- spójrz tam! Wielkie mrowisko! Idą Wielkie mrówki – stukamy palcem w podlogę.
- a tu biegnie lis- biegamy po pokoju naśladując lisa.
-na koniec utrwalamy nazwy: las, dzięcioł , mrówka, lis.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Książka z obrazkami różnych części ciała- pokazujemy dziecku obrazek w książce np. nos i dziecko ma dotknąć
swój nos powtarzając słowo.
2. Kręcenie się na krześle obrotowym 5 razy w prawą stronę, 5 razy w lewą stronę.

Dawid Z.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę odczytaj tekst dziecku a nastpnir polecenie. Poprawnie nazwij zwierzęta lęśne, podziel
wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce.

OLEK JEST W LESIE.
CHŁOPIEC JEST
CICHO,
BO W LESIE
MIESZKAJĄ
ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI
RUDEGO
LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W
DRZEWO.
TERAZ OLEK
IDZOBOK DUŻEGO
MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA!
LAS
CICHO
MROWISKO

LIS
LIS

DZIĘCIOŁ
DZIĘ-CIOŁ

MRÓWKA
MRÓW-KA

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku pytania do czytanki.
- pokaż las? Co pokazałeś?
-pokaż dzięcioła? Jak wygląda dzięcioł?
-pokaż lisa/ jak wygląda lis?
- pokaż mrowisko? Co to jest?- rodzic wzkazuje palcem mrowiskio
- pokaż , kto mieszka w mrowisku? Co to jest?-rodzic wskazuje mrówkę.jaka jest mrówka: mała czy
duża

Mgr Iwona Zając
CO SŁYSZYSZ : SZ czy Ż ?
DROGI RODZICU ! NARYSUJ DZIECKU TAKI RYSUNEK.PRZYGOTUJ NA MAŁYCH KARTECZKACH SŁOWA:TERMOS, KOKOS, KAKTUS,
IRYS, NOS, SOWA, SELEDYNOWY, STATEK, SANKI, SARDYNKI, MASKA, KASA, KASK, KAPUSTA, FOSA, WIOSŁO, SZTORM,
SZUFLADA, SZAFA, KAPELUSZ, SZALIK, PLUSZ, SZELKI, NOSZE, SZYNKA, SZUM, KOSZYK, MIESZKANIE, MUSZLA, KLOSZ, DOBOSZ,
KOSZ.ODCZYTAJ JE DZIECKU,JEGO ZADANIEM JEST OKREŚLENIE GDZIE SŁYSZY „SZ” LUB „Ż”

PO JEDNEJ STRONIE STOŁU PRZYKLEJ
SŁOWA Z GŁOSKĄ Ż, A PO DRUGIEJ SŁOWA Z GŁOSKĄ SZ. W SŁOWACH

SZ

Ż

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
Rodzic czyta dziecku polecenia oraz towarzyszy dziecku podczas wykonywania zadań. W zadaniu 3 pomaga dziecku z
zapisaniu wyrazów zawierających literę „d”.

1. Otocz kółkiem wszystkie małe litery „d”.
Zaznacz kwadratem wszystkie duże litery „D”.

2. Rozejrzyj się po pomieszczeniu, w którym przebywasz. Wymień znajdujące się w nim
przedmioty na literę „d”.

3. Znajdź na obrazku 7 wyrazów zawierających literę „d” i zapisz je z pomocą rodzica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

8.

Organizacja i przebieg zabawy.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do
siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się
dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i uderzając
jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dzieci
opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko
przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców.
Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym, Jedna
osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura która
dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze
się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami stóp
podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie
swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny kawałek
gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w pozycji
siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma
ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica,
wskaż przedmiot (np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej
stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać
kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze wyznaczonym
polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica–
„odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej
wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a
następnie drugą.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997 r.
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Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś
Temat: Jaką emocję przeżywa osoba na zdjęciu? Radość, smutek.
Rodzicu, proszę według możliwości dziecka zaprezentować mu pojedynczo poniższe zdjęcia i zadawać pytania
zamieszczone pod fotografiami. Spróbujcie przypomnieć dziecku, jeżeli nie będzie potrafiło samo, sytuacje z
jego życia, w których mogło czuć podobnie, jak osoba ze zdjęcia.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Opis ćwiczenia/zabawy
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca lub stojąca. Uderzanie za pomocą pałki (kijka, łyżki
drewnianej) w instrumenty, bębenek, cymbałki. (można również wykorzystać to tego ćwiczenia np.
garnek czy plastykowy pojemnik ). Rozstawione z przodu oraz z boku po prawej i po lewej stronie
dziecka.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca przy stole. 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: Pozycja siedząca. W kartonowym pudełku (wielkość pudełka po butach)
umieść kartkę papieru na dnie pudełka, do pudełka włóż małą piłkę umaczaną w farbie. Dziecko
trzymając pudełko, wykonuje ruchy nadgarstka porusza piłką, która zostawia ślady na kartce. Dziecko
tworzy abstrakcyjny obrazek.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Przed dzieckiem umieszczamy pudełko z niewielkim
otworem na górze (może być pudełko po butach czy chusteczkach higienicznych) w pudełku znajdują
się różnokolorowe wstążki lub bibuła pocięta w długie paski. Dziecko chwyta wystający z pudełka
koniec wstążki i próbuje wyciągnąć pozostałą część. Zadanie to można wykonać jedną ręką lub
używając na zmianę prawą i lewą ręką.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca, kończyny górne w ustawieniu probacyjnym
przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą
naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując
stawy śródręcza. Uwagi: Zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało
elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i
naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”.
Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli
dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej
kartce. Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei
macza polec w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po
kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny
zatop kilka małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest
wyciągnięcie z masy zatopionych przedmiotów.

Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014 r.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Mgr Magdalena Malecka
DROGI RODZICU! PROSZĘ UTRWALAĆ DOTYCHCZASOWE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA.
W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ĆWICZYĆ Z SYNEM -PONIŻEJ PRZYKŁADY ĆWICZEŃ. JEŚLI POJAWIĄ SIĘ
NOWE ZACHOWANIA DZIECKA PROSZĘ JE ZANOTOWAĆ, BY MÓC JE ROZWIJAĆ, DOSKONALIC,
NAD NIMI PRACOWAĆ. JEŚLI POJAWIĄ SIĘ NOWE BODŹCE WZMACNIAJĄCE NA DZIECKO,
PROSZĘ JE RÓWNIEŻ ZANOTOWAĆ I WYKORZYSTAĆ DO PRACY PRZY JEDNOCZESNYM
OGRANICZENIU DO NICH DOSTĘPU (TYLKO JAKO NAGRODY ZA POŻĄDANĄ REAKCJĘ DZIECKA)


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
POŻĄDANYM DŹWIĘKIEM



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 (WZMOCNIENIE BRAWO, SUPER, OKLASKI)



DALSZE ĆWICZENIE REAGOWANIA NA SWOJE IMIĘ -WZMACNIANIE PRAWIDŁOWEJ REAKCJI
DZIECKA W KONTAKTACH Z RÓŻNYMI CZŁONKAMI RODZINY (SUPER!)BAŃKI, ŁASKOTKI



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



SPRAWDZANIE REAKCJI DZIECKA NA NOWE BODŹCE –STYMULACJA SENSORYCZNA :BODŹCE
SŁUCHOWE -ODGŁOSY ZWIERZĄT, ODGŁOSY Z OTOCZENIA, DOTYKOWE -PIÓRKO, PODMUCHY
WIATRU, MATERIAŁY MIĘKKIE , SZELESZCZĄCE, BŁYSZCZĄCE, ŚLISKIE,



RÓŻNICOWANIE OBIEKTÓW Z OTOCZENIA DZIECKA , KTÓRE UŻYWA- KŁADZIEMY PRZED
DZIECKIEM I NAZYWAMY, WZMACNIANIE SKUPIENIA UWAGI NA PRZEDMIOCIE,
MANIPULOWANIE NIM NP. BAŃKI



DALSZE MASAŻYKI WOKÓŁ UST OPUSZKAMI PALCÓW - RUCHY NAPRZEMIENNE



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

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Mocne dociski stawów górnych i dolnych.
2. Kręcenie się na krześle obrotowym powoli 5 razy w prawą i 5 razy w lewą stronę.

