
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 08.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WAKACJE NAD MORZEM. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu dzisiaj poproś dziecko, aby posegregowało  swoje ubrania w szafie na ubrania letnie i 

zimowe. Wszystkie ubrania letnie dziecko powinno ułożyć na jednej półce oddzielając je od zimowych. W 

tym zadaniu dziecko powinno ćwiczyć umiejętność składnia ubrań oraz dzielnie na letnie i zimowe ubrania. 

1. POSEGREGUJ  SWOJE UBRANIA W SZAFIE. ODDZIEL UBRANIA LETNIE OD 

ZIMOWYCH. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Rodzicu, pokaż dziecku poniższe zdjęcia. Opowiedz o krajobrazie morskim. Przeczytaj dziecku polecenie. 

1. NA PONIŻSZYCH OBRAZKACH ZNAJDUJĄ SIĘ RÓŻNE KRAJOBRAZY. DZISIAJ BĘDZIEMY 

ROZMAWIAĆ O KRAJOBRAZIE MORSKIM. SAMA NAZWA MÓWI, JEST TO KRAJOBRAZ NA 

KTÓRYM JEST MORZE.  

-PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I POKAŻ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ  

                                   KRAJOBRAZ MORSKI. 
 

       
    

    
 

 

 

Rodzicu, opowiedz dziecku ilustrację (Adam opowiada sam). Poproś, o wskazanie pasujących symboli do ilustracji- 

PŁYWAĆ, SPACEROWAĆ, OPALAĆ SIĘ. 

2. OPOWIEDZ ILUSTRACJĘ I DOBIERZ PASUJĄCE SYMBOLE OBRAZKOWE DO ILUSTRACJI. 



 

     

 

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu, poproś dziecko o przygotowanie farbek, pędzla i kubka z wodą. Przynieś białą pastę do zębów i 

wytnij dla dziecka elementy potrzebne do ułożenie statku na morzu (jak na poniższej ilustracji). Motywuj 

dziecko i angażuj do samodzielnej pracy (z niewielką pomocą). 

1. ZAMALUJ CAŁĄ KARTKĘ, NIEBIESKĄ FARBĄ. JAK TROSZKĘ PRZESCHNIE, NARYSUJ 

WYSOKIE FALE BIAŁĄ PASTĄ DO ZĘBÓW. POWSTANIE OBRAZEK TEMATYCZNY. 

NASTĘPNIE Z GOTOWYCH WYCIĘTYCH  ELEMENTÓW NAKLEJ STATEK . 

 

 



W - F  08.06.2020r. 
Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Zabawa rzutna- Mini siatkówka rzucana. 

Zaproś do zabawy rodziców, rodzeństwo. Podzielcie się na dwa zespoły(1na 1 lub 2na2, dziecko plus 

rodzic, bądź dzieci kontra rodzice). 

Wyznacz granice dla poszczególnych zespołów. Ustawieni na dwóch boiskach przedzielonych siatką (siatkę 

można zrobić ze sznurka bądź taśmy). Dowolne przerzuty piłki przez siatkę. Drużyny starają się złapać piłkę 

i przerzucić przez siatkę. 

Udanej zabawy. 

 

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”- Opracowała: B. Góra                                                                                                                        

Temat: „ Morze” – wyklejanka metodą collage. 

Wskazówki dla rodziców: 

Collage – to technika plastyczna polegająca na tworzeniu kompozycji poprzez łączenie różnych materiałów, 

a następnie naklejanie ich na wybrane powierzchnie. 

Bardzo proszę, aby Wasze dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z morzem, plażą.                                                                                                                                                             

Do wykonania pracy potrzebna będzie:                                                                                                      

- kartka z bloku                                                                                                                                       

- kolorowe wycinanki                                                                                                                             

- klej                                                                                                                                                             

- niebieska bibuła lub resztki niebieskiej tkaniny                                                                                       

- muszelki, piasek,                                                                                                                                      

- obrazki ze starych widokówek znad morza lub z czasopism ( tematyka wakacyjna, nadmorska- rybki, 

mewy, łódki, dzieci na plaży). 

Oto przykłady takich prac: 

        

Rodziców, proszę aby pomogli swoim dzieciom w doborze materiałów.  Obrazki                      z 

gazet można wyciąć nożyczkami lub wydrzeć paluszkami. 

Możecie tę pracę wykonać wspólnie podczas pikniku w ogrodzie- to świetna zabawa, która zbliża dzieci i 

dorosłych.  

                                                                      Życzę udanej zabawy i kreatywnych pomysłów. 

 

 



Adam Ł. - rewalidacja indywidualna - 08.06.2020 

 

1. Przygotowanie dziecka do pracy – skorzystanie z łazienki, zdjęcie obuwia i skarpet (dziecko 

wykonuje te czynności samodzielnie). 

2. Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z rodzicem podają sobie piłkę (z ręki do ręki). Na hasło 

„piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach. 

3. Segregowanie woreczków w różnych kolorach do odpowiednich pojemników (w kolorach 

woreczków). Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie taki sam kolor do takiego samego koloru. 

4. Celowanie piłeczkami do kosza postawionego w niewielkiej odległości od dziecka. Można kosz 

przestawiać dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z wcelowaniem. 

5. Wodzenie za poruszającym się przedmiotem. 

6. Ćwiczenia w naśladowaniu – zrób to co ja….. 

7. Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie i naśladowanie głosu psa, kot, krowy… 

8. Turlanie się po materacach. 

9. Ćwiczenia odczulające rąk i nóg – dotykanie dłońmi różnych faktur, chodzenie gołymi stopami po 

torze zbudowanym z platform o różnych fakturach. 

10. Rozpoznawanie obrazka zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela. 

11. Ułożenie obrazków zgodnie z kolejności chronologiczną – (obrazki przedstawiają kolejność 

wykonywanych czynności podczas mycia rąk). 

12. Ćwiczenie wzrokowo-ruchowe polegające na dobieraniu obrazków w pary. 

13. Siłowanie w parach – dziecko wraz z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie, ręce podparte o podłogę i 

przepychają się stopami. 

14. Malowanie farbami za pomocą rąk na dużym arkuszu papieru. 

15. Mycie rąk. 

16. Ubieranie skarpet i butów. 

17. Zakończenie zajęć, porządkowanie miejsca pracy. 

 

Kacper L. - rewalidacja indywidualna - 08.06.2020 

 

1. Przygotowanie dziecka do pracy – skorzystanie z łazienki, zdjęcie obuwia i skarpet (dziecko 

wykonuje te czynności samodzielnie). 

2. Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z rodzicem podają sobie piłkę (z ręki do ręki). Na hasło 

„piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach. 

3. Segregowanie woreczków w różnych kolorach do odpowiednich pojemników (w kolorach 

woreczków). Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie taki sam kolor do takiego samego koloru. 

4. Celowanie piłeczkami do kosza postawionego w niewielkiej odległości od dziecka. Można kosz 

przestawiać dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z wcelowaniem. 

5. Wodzenie za poruszającym się przedmiotem. 

6. Ćwiczenia w naśladowaniu – zrób to co ja….. 

7. Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie i naśladowanie głosu psa, kot, krowy… 

8. Turlanie się po materacach. 

9. Ćwiczenia odczulające rąk i nóg – dotykanie dłońmi różnych faktur, chodzenie gołymi stopami po 

torze zbudowanym z platform o różnych fakturach. 

10. Rozpoznawanie obrazka zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela. 

11. Ułożenie obrazków zgodnie z kolejności chronologiczną – (obrazki przedstawiają kolejność 

wykonywanych czynności podczas mycia rąk). 

12. Ćwiczenie wzrokowo-ruchowe polegające na dobieraniu obrazków w pary. 

13. Siłowanie w parach – dziecko wraz z terapeutą siedzą naprzeciwko siebie, ręce podparte o podłogę i 

przepychają się stopami. 

14. Malowanie farbami za pomocą rąk na dużym arkuszu papieru. 

15. Mycie rąk. 

16. Ubieranie skarpet i butów. 

17. Zakończenie zajęć, porządkowanie miejsca pracy. 

 



TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 09.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WAKACJE NAD MORZEM. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzic czyta dziecku informacje z ramki. 

 

 

 

 

Rodzicu, poproś dziecko o wybranie odzieży i przedmiotów, które chętnie zabierze na wakacje. Rodzicu, 

nazywaj przedmioty wraz z dzieckiem, głośno i wyraźnie wskazując je. 

2. POKAŻ NA OBRAZKACH CO SKAPKUJESZ DO WALIZKI, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA 

WAKACJE. ADAMIE, NAZWIJ  TO CO SPAKUJESZ DO WALIZKI. 

 
 

     

 

 

1. TO JEST WALIZKA, KTÓRĄ PRZED WYJAZDEM NA WAKACJE 

NALEŻY SPAKOWAĆ. POMYŚL CO SPAKUJESZ DO WALIZKI, ABY 

ZABRAĆ ZE SOBĄ NAD MORZE. 



 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Rodzicu, omów z dzieckiem obrazki. Zwróć szczególnie uwagę na bezpieczne spędzanie czasu na plaży. 

Pokaż dziecku ratownika, który czuwa nad bezpieczeństwem ludzi.  

1.WSKAŻ  NA KTÓRYM  OBRAZKU  DZIECI  ŹLE  SIĘ  ZACHOWUJĄ. 

 



ZADANIE DLA ADAMA 

Rodzicu, Adam sam czyta wierszyk, lecz pytania czyta rodzic. Adam odpowiada ustnie.  

2.ADAMIE, PRZECZYTAJ WIERSZYK I ODPOWIEDZ NA ZADANE DO WIERSZA 

PYTANIA. 

 

 

Rodzic drukuje obrazek, dziecko koloruje. Rodzicu podczas wykonywania tego zadania, ćwicz z dzieckiem 

rozpoznawanie kolorów podstawowych i ich pochodnych.  

 

 

 

 



3. POKOLORUJ OBRAZEK. 

 

 

 

W-F  09.06.2020r. 

Temat: Kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu i ruchu. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 

dziękuję. 

Przygotujcie piłkę, nie musi to być piłka do kosza jeśli nie macie. 

Poćwiczcie kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu- policz ile kozłów wykonasz bez skuchy. 

Kozłowanie w ruchu- wyznacz sobie linię startową i linię końcową, idąc kozłujesz piłkę, wracasz tym samym 

sposobem. 

Teraz poćwicz kozłowanie w biegu.  

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   -   wtorek  

   TEMAT ZAJĘĆ:  Osłuchanie z pios. „Wesołe instrumenty”, muzykujemy, maszerujemy do piosenki  

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 

szkoły. 

1.    RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu 

i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 

KLASZCZEMY NA POWITANIE   

Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  

TUPIEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  

SKACZEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  

TAŃCZYMY NA POWITANIE  

Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

2.  Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i posłuchajcie nowej piosenki a potem wolno przeczytaj dziecku tekst.  

Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego. W trakcie czytanie 

dziecko odszukuje instrument na ilustracji i mówi, co to za instrument lub powtarza nazwę za rodzicem 

                               https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

Gdybym małą trąbkę miał, to bym na tej trąbce grał tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta 

A gdybym gitarę miał, to bym na gitarze także grał bim bi rim bi bim 

Gdybym mały flecik miał, to bym na tym flecie grał fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu 

A gdybym pianino miał, to bym na pianinie grał, pam pa ra pam pam 

Lecz, tylko bębenek mam, więc wciąż na bębenku gram bum burum bum bum 

 

 

 

 

3.  Posłuchajcie jeszcze raz, 

dwa, trzy razy piosenki i bawcie 

się wspólnie śpiewając refren i 

wyklaskując. 

4. W kolejnym zadaniu 

będziemy maszerować z piosenką lub czytając jej tekst.  W trakcie każdej zwrotki maszerujcie po pokoju w koło a 

podczas każdego refrenu zatrzymajcie się i maszerujcie w miejscu klaszcząc. 

5. Drogi rodzicu, pomóż dziecku w tym zadaniu. Na ilustracji poniżej jest 5 instrumentów. Zadaniem dziecka będzie 

ułożyć lub wskazać wg wielkości od największego do najmniejszego. Największy instrument jest instrumentem 

najgłośniejszym a najmniejszy najcichszy.  Dziecko wskazuje te dwa instrumenty.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 10.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: W GÓRACH. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego przygotowania śniadania. Poproś o umycie rąk i nakrycie do stołu. 

Postaraj się, aby dziecko w miarę możliwości przygotowało chociaż jedną kanapkę (jeśli nie dla siebie, to 

dla rodzica).  Na koniec dopilnuj, aby dziecko umyło talerz i kubek oraz wytarło stół. W tym celu pomocne 

będą obrazki z poprzednich dni. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań. 

1.PRZYGOTUJ I ZJEDZ WSPÓLNIE Z RODZICEM ŚNIADANIE. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Rodzicu, pokaż dziecku poniższe zdjęcia. Opowiedz o krajobrazie górskim. Przeczytaj dziecku polecenie. 

1.NA PONIŻSZYCH OBRAZKACH ZNAJDUJĄ SIĘ RÓŻNE KRAJOBRAZY. DZISIAJ BĘDZIEMY 

ROZMAWIAĆ O KRAJOBRAZIE GÓRSKI.  JEST TO KRAJOBRAZ NA KTÓRYM  WIDOCZNE  SĄ  

GÓRY.  

            -PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I POKAŻ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ  

                            KRAJOBRAZ GÓRSKI. 

 

       
    

    

Rodzicu, wpisz poniższy link w przeglądarkę gogle i włącz bajkę swojemu dziecku. Omów z dzieckiem obejrzaną 

bajkę. 

2.OBEJRZYJ BAJKĘ „ŚWINKA PEPA –WYCIECZKA W GÓRY” 

 

https://youtu.be/InXOi-_11Fs 

https://youtu.be/InXOi-_11Fs


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu poniżej podaję link do programu. Wklej link w przeglądarkę i włącz. Poćwicz razem z dzieckiem. 

1. POĆWICZ Z RODZICEM WEDŁUG PROGRAMU KNILLÓW. 

https://youtu.be/e04_3LioAsk 

ZADANIE DLA KACPRA 

-MAMA WŁĄCZA  Z PŁYTY MUZYKĘ RELAKSACYJNĄ. PRZY MUZYCE KACPER LEŻY 

SPOKOJNIE I WSŁUCHUJE SIĘ W DŹWIĘKI. KACPER WYCISZA SIĘ.  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   -   środa  

   TEMAT ZAJĘĆ:  Ilustracja ruchowa do pios. „Wesołe instrumenty” 

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 

szkoły. 

1.    RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu 

i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie 

dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 

KLASZCZEMY NA POWITANIE   

Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień 

dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  

TUPIEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  

dzieci, witam  dzieci was.  

SKACZEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry 

skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  

TAŃCZYMY NA POWITANIE  

Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry 

tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

2.  Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i przypomnijcie dziecku piosenkę a potem wolno jeszcze raz przeczytaj 

tekst.  

Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego.  

                               https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

3. W trakcie czytania tekstu piosenki, dziecko wskazuje instrument i naśladuje grę na tym instrumencie jednocześnie 

rytmizując refren.  

4. Kolejna zabawa będzie już przy muzyce. Włączamy piosenkę i naśladujemy grę na tych instrumentach, 

jednocześnie śpiewając refren. 

5. Ostatnia SUPER zabawa 😊  … wyciągamy z szafek różne przedmioty, które pomogą zrobić dziecku orkiestrę.  

Ja podaję tylko przykłady, co możemy wykorzystać. 

Dowolność pomysłów Państwa jest nieograniczona. Co macie w domu to niech dziecko użyje do zabawy.  

Jako FLET możemy użyć słomki lub zwijamy w rulonik mały arkusz papieru – dmuchamy, 

GITARĘ możemy zrobić rozciągając przed dzieckiem gumkę np. od maseczki😊, gumkę recepturkę – 

naciągamy ją  

a dziecko szarpie palcami 

TRĄBKA – zwijamy sztywną gazetę lub dużą kartkę w rulonik i dmuchamy 

BĘBENEKIEM będzie garnek lub miska 

PIANINO – uderzamy palcami w blat stolu.   

 

MIŁEJ ZABAWY  😊 

 

https://youtu.be/e04_3LioAsk
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


W-F   10.06.2020r. 

Temat: Zabawy bieżne i skoczne. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 

dziękuję. 

Witam was moi mili. Dziś będziemy doskonalić zabawę którą już znacie- Kierat. 

Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych: krzesło, 

miotła, sznurek. 

 
Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu  stadionie, polanie okrążenie, na którym ustawia lub 

wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę kilkakrotnie w formie luźnego biegu. 

Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na czas.  

RELIGIA  
TEMAT: BOŻE CIAŁO – Z JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WIOSKI 
Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8 
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się 
z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił 
swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z 
wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”. 
Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych 
kościołach. Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus 
podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny 
jest z nami sam Jezus. 

Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza nas na 
wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także 
Bożym Ciałem.  

 

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która w tym roku 

będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8
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1. Przygotowanie dziecka do pracy – skorzystanie z łazienki, zdjęcie obuwia i skarpet (dziecko 

wykonuje te czynności samodzielnie). 

2. Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z rodzicem podają sobie piłkę (z ręki do ręki). Na hasło 

„piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach. 

3. Segregowanie woreczków w różnych kolorach do odpowiednich pojemników (w kolorach 

woreczków). Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie taki sam kolor do takiego samego koloru. 

4. Celowanie piłeczkami do kosza postawionego w niewielkiej odległości od dziecka. Można kosz 

przestawiać dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z wcelowaniem. 

5. Wodzenie za poruszającym się przedmiotem. 

6. Ćwiczenia w naśladowaniu – zrób to co ja….. 

7. Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie i naśladowanie głosu psa, kot, krowy… 

8. Turlanie się po materacach. 

9. Ćwiczenia odczulające rąk i nóg – dotykanie dłońmi różnych faktur, chodzenie gołymi stopami po 

torze zbudowanym z platform o różnych fakturach. 

10. Rozpoznawanie obrazka zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela. 

11. Ułożenie obrazków zgodnie z kolejności chronologiczną – (obrazki przedstawiają kolejność 

wykonywanych czynności podczas mycia rąk). 

12. Ćwiczenie wzrokowo-ruchowe polegające na dobieraniu obrazków w pary. 

13. Siłowanie w parach – dziecko wraz z terapeutą siedzą naprzeciwko siebie, ręce podparte o podłogę i 

przepychają się stopami. 

14. Malowanie farbami za pomocą rąk na dużym arkuszu papieru. 

15. Mycie rąk. 

16. Ubieranie skarpet i butów. 

17. Zakończenie zajęć, porządkowanie miejsca pracy. 

 

 KACPER  L.  -  AAC 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ LINII. NASTEPNIE POMÓŻ 

DZIECKU DOPASOWAĆ  KOLORY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PORY ROKU PRZYPINAJĄC KLAMERKĘ 

DO OPDOWIEDNIEGO POLA Z KOLOROWYM KÓŁKIEM. 

       (ZIELONY) 
    

 

 

 

 

 



          (ŻÓŁTY) 
    

 

 

 

 

             (BRĄZOWY) 
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