Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET
wychowawca Anna Jans
Temat ośrodka tygodniowego: Zbliża się lato.
PONIEDZIAŁEK 8.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Pora roku- lato.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.
Teraz dziecko zapisz w zeszycie:
PONIEDZIAŁEK
8 CZERWCA 2020 ROKU
PORA ROKU-LATO.
Chciałabym, aby dzieci przypomniały sobie jakie mamy pory roku. Teraz mogą je wymienić.
Proszę rodzicu, abyś pomógł dziecku przeczytać tekst (Hubert może przeczytać samodzielnie) :

Rodzicu przeczytaj dziecku pytania do tekstu.

* * źródło: A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska "Funkcjonowanie osobiste i społeczne".

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz wykonaj karty pracy nr 48,49,50
("Lubię wiosnę, lubię lato").

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.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drodzy rodzice! Teraz chciałabym, aby dzieci wykonały
pracę plastyczną pt."Lato".

Na niebieskiej kartce, na dolnej części rysujemy fale kredkami w różnych odcieniach niebieskiego i białą.
Nad falami naklejamy złożone na pół papierowe foremki do babeczek (mogą być wycięte koła z kolorowego
papieru), do każdej doklejamy rurkę do picia i trójkąt wycięty z białego papieru.

Materiały:


niebieska kartka papieru



kredki w różnych odcieniach niebieskiego koloru oraz biała kredka



papierowe foremki do babeczek



klej



nożyczki



biały papier



rurka do picia

Powodzenia. Efekty waszej plastycznej ekspresji proszę przesłać na mój adres mailowy.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.
Hubert S. i Adrian J.
Temat: Nasze rodziny. Kłopoty ze snem.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam
dla Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z
rozmysłem wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w auto .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Bezsennik w akcji”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną
kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.
TERAPIA TOMATISA: AGNIESZKA B.
Hubert S.
Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe.
Przeczytaj i rozwiąż zadania. Zapisz równanie i odpowiedź. Jeśli to konieczne poproś Rodzica o pomoc.
1. Ula planuje kupno lalki za 10 zł. Ma już 8 zł. Ile jeszcze jej brakuje?
2.. Ola miała się uczyć przez 10 minut. Uczyła się 6 minut. Ile jeszcze minut musi się uczyć Ola?
3. Zosia ma 7 złotych. Dostała od taty jeszcze 2 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?
4. Zosia ma 8 złotych. Dostała od taty jeszcze 1 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?
5. Zapisz równania na dodawanie lub odejmowanie i oblicz.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA z Katarzyna O.
Hubert S.
Rodzicu odczytaj proszę dziecku polecenie. Zadanie można wykonać w Programie Paint. Rodzicu skopiuj
poniższy obrazek klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonkę kopiuj.
Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany
obrazek. Hubert może teraz wykonać polecenie z obrazka.

LOGOPEDIA: p. Zofia T.
Ćwiczenia apexu, dorsum i labii- czyli czubka języka, języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek K.G.H- oraz
utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg. wskazówek, które obecnie
przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek wypowiadają, czy mówią dobrze, czy też
nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory systematycznie.
1. Aby prawidłowo używać głosek lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich, bądź ćwiczyć jedynie
dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, że ĆWICZENIA PODSTAWĄ PRACY
TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY ,CZY TEŻ NIE.
2. Pokazujemy dziecku-jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz jamy ustnej
jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy dziennie. Proszę
samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę samemu wspomóc pracę
języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-pokazać jak połykamy język.
Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te ćwiczenia.
3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i przetrzymujemy chwilę5 razy.
4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy wargi i
ściskamy kilkakrotnie.
5. Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i próbować
unosić do góry.
6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci, które mają problem
dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki,dać rurkę do buzi i niech próbuje
naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać usta, aby chociaż dwa razy
oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można wszędzie dostać i pokazać jak się kręci
dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z
wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po twarzy pomasować dziecko po policzkach, dookoła
warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia
obecne z poprzednimi. Każdego dnia ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie
poznawczych.

WTOREK 9.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Letnia pogoda.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.
Jakub wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, które ma w domu. Za każde dobrze wykonane zadanie Jakub
otrzymuje żeton, za 3 żetony - nagrodę.
Teraz dzieci zastanowią się jaka pogoda jest latem. Wykonają kartę pracy poniżej. Jeśli nie macie
możliwości wydrukowania, po prostu przepiszcie zdania dotyczące pogody latem do zeszytu. Możecie
namalować obrazek przedstawiający to zdanie.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz dziecko może zapisać w zeszycie:
WTOREK
9 CZERWCA 2020 ROKU
LETNIA POGODA.
Wykonajcie ćwiczenia z kart pracy nr 51, 52 ("Lubię wiosnę, lubię lato").
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu!
Mam też propozycję plastyczną dla dzieci. Chciałabym, aby dziecko wykonało rysunek w wersji programie
Paint. Rodzicu skopiuj poniższy obrazek klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonkę kopiuj.
Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany
obrazek. Zadaniem chłopców jest pokolorować obrazek oraz go zapisać a następnie przesłać na moją pocztę
mailową. Jakub może wykonać ten obrazek w wersji wydrukowanej i pomalować farbami.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: kocyk
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok –
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1P.w. Klęk podparty – koci
grzbiet , wygięcie pleców w górę.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.2 P.w..Klęk podparty – wygięcie
pleców w dół.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon
tułowia wprzód z wysunięciem
ramion.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.4 P.w. Siad kuczny- pochylenie
do przodu, plecy wyprostowane.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.5 P.w. Leżenie tyłem RR w bok NN
ugięte w stawie biodrowym i
kolanowym głowa w przeciwnym
kierunku.
Wytrzymujemy 6 sek.

NN- nogi
Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt tułowia
– plecy wyprostowane – L i P.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 7 P.w.: leżenie tyłem ( na plecach)
NN ugięte w stawach kolanowych.
Wyprostowane ręce przenosimy w górę
i za głowę wykonujemy wdech. Ręce
powracają ta samą drogą wydech.

Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K.
Temat: Moje pierwsze akwarium w słoiku
Zobaczcie jaka wspaniała zabawa! Akwarium jak prawdziwe – błękitna woda, wodne rośliny, kamyki,
muszelki i nawet złota rybka!
Co potrzebujesz, żeby zrobić akwarium w słoiku:
– oczywiście słoik!
– woda (możesz także kupić glicerynę)
– niebieska farbka lub barwnik spożywczy
– kamyczki
– muszelki
– rybka/rybki
– opcjonalnie – brokat
Jak zrobić akwarium w słoiku:
Na dnie słoika układamy warstwę kamyczków i muszelki. Możemy wrzucić też większe kamyki, żeby
nabrało efektu. Rybka może być zrobiona przez was według waszego indywidualnego pomysłu. Barwimy
wodę odrobiną niebieskiej farbki. Zamiast samej wody możemy naleć do słoika mieszankę wody i
gliceryny. Wtedy możemy wsypać do słoika trochę brokatu – będzie to dodatkowa urocza atrakcja. Gdy w
słoiku będzie gliceryna, brokat będzie opadał na dno wolniej.
Wesołej zabawy!

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Hubert S.
Witaj Drogi rodzicu! Oto dla Huberta krzyżówka. Zadanie to doskonali orientację pionową i poziomą oraz
wiedzę ogólną dziecka.
https://krzyzowki.imasz.net/darmowa-krzyzowka-dla-dzieci-nr-1/
Zadaniem dziecka jest odgadywanie, co kryje się na obrazku i wpisywanie wyrazów zgodnie z oznaczeniem
na obrazku. Pozwodzenia. W razie trudności, proszę o kontakt.

ŚRODA 10.06.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Ogródek w donicy.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.
Następnie proszę, aby dziecko zapisało w zeszycie:
ŚRODA
10 CZERWCA 2020 ROKU
OGRÓDEK W DONICY.
Jakub wykonuje zadania ze swojego kartonu (Segregowanie i ćwiczenia manipulacyjne).
Dziś poznamy zioła, które możemy zasadzić w donicy.

TO JEST BAZYLIA.
TO ROŚLINA JEDNOROCZNA,
CZYLI WYSIEWANA CO ROK, BO
NIE WYTRZYMUJE MROZÓW.

TO JEST KOPER.
TO TEŻ ROŚLINA JEDNOROCZNA.
CZĘSTO UŻYWANE ZIOŁO CHOĆBY
DO ZIEMNIAKÓW

TO JEST LUBCZYK.
TO ROŚLINA WIELOLETNIA,
CZYLI ODPORNA NA MROZY.
CZĘSTO UŻYWANA JAKO JEDEN
ZE SKŁADNIKÓW ROSOŁU.

D

TO JEST MIĘTA PIEPRZOWA.
TO ROŚLINA WIELOLETNIA.
ODAWANA CZĘSTO DO NAPOJÓW.

TO ROZMARYN.
ROŚLINA WIELOLETNIA.
SŁUŻY JAKO PRZYPRAWA
DO MIĘS, WARZYW, ZUP.
Na zakończenie polecam film https://www.youtube.com/watch?v=R3DJW4m6nPg
Dla chętnych do wykonania karty pracy str.112, 113 ("Co mnie otacza?").
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w
bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami
LR, PR w miejscu.
wyprostowanymi i złączonymi.
Przenosi NN nad piłką.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara
się ją złapać.

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę
następnie klaszcze ( 1 do 3 razy ) i
stara się złapać piłkę.

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki
do reki tak, aby krążyła wokół
bioder( w L i P stronę ).

Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i robi
skłon w przód i rzuca piłkę miedzy

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona
Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa
noga

Ćw.7 Dziecko siedzi z
wyprostowanymi nogami. Podnosi
obie NN i przetacza pod nimi piłkę.
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia
Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi
nogami. Dziecko wew. częścią stóp
łapię piłkę i podrzuca wysoko do
góry.

Ćwiczenie oddechowe
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko
wykonuje wdech nosem, a następnie
silnie dmucha na szarfę.

swoimi nogami do partnera lub o
ścianę.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Dziś drogi rodzicu, uczniu, chciałabym zaproponować
stworzenie własnego ogródka w donicy.
Co możesz uprawiać w donicy?


sałata, szczypiorek i rzodkiewka



pomidory koktajlowe groszek



marchew, buraki, kalarepa, pietruszka, ogórki, papryka



zioła: mięta, kolendra, tymianek, rozmaryn, koperek, pietruszka, szczypiorek, lawenda, kminek,
szałwia, majeranek, rumianek, melisa.



poziomki i truskawki



mocno pachnące kwiaty: maciejka, pachnący groszek, lawenda

Bardzo proszę Was drodzy rodzice o zakup nasion lub sadzonek, które chcecie zasadzić w donicy (z wyżej
wymienionych). Potrzebna będzie jeszcze donica oraz ziemia.
Dzieci chętnie będą towarzyszyć Wam - rodzicom w pracach ogrodowo - doniczkowych. Bez problemu
poradzą sobie z napełnianiem ziemią doniczek, wysiewem nasion i podlewaniem. Z radością będą
obserwować kiełkowanie i wzrost „swoich roślin” i z przyjemnością je zjedzą (nawet te największe
niejadki). To niezapomniane przeżycia.
Dla wsparcia i inspiracji proponuje obejrzeć Wam drodzy rodzice oraz kochane dzieci film o sprytnych
pomysłach ogrodniczych.
https://www.youtube.com/watch?v=nMyPaUn0jAs
REWALIDACJA INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Nasze rodziny. Uśmiechnij się do mnie mamo.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam
dla Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z
rozmysłem wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w misia .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Zapominek”.

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H. Adrian J.
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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