Ernest Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Ernest popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę (Rodzicu wydrukuj
historyjkę, rozetnij obrazki, wesprzyj dziecko podczas opowiadania).

2. Ernest policz zwierzęta i pokaż odpowiednią liczbę ( Rodzicu dziecko liczy z użyciem gestu
wskazywania palcem- wskazuje każdy element przeliczanego zbioru). Zaznacz na zielono
dobry wynik. Spróbuj napisać wyniki.

3. Ernest popatrz na obrazki. Nazwij zwierzęta i jedzenie zwierząt na planszy. Zakręć
spinerem na planszy. Nazwij obrazek na którym zatrzyma się spiner czerwonym
ramieniem. Dopasuj zwierzę. Przyklej obrazki zwierząt w odpowiednim miejscu nad
planszą z jedzeniem (Do tego ćwiczenia będzie potrzebny spiner. Na jednym ramieniu spinera
proszę przykleić czerwone kółeczko z papieru lub kawałek plasteliny. Rodzicu wydrukuj kartę
pracy. Wytnij planszę i zwierzęta. Planszę z jedzeniem przyklej na większą kartkę. Dziecko
kręci spinerem na planszy- nazywa jedzenie na którym zatrzyma się spiner czerwonym
ramieniem. Następnie dopasowuje zwierzę, które żywi się w ten sposób i przykleja je nad
planszą w odpowiednim miejscu. Postępujcie tak do momentu aż wszystkie zwierzęta znajdą się
nad planszą, przy jedzeniu, które lubią).

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY . PRZYGOTUJCIE POTRZEBNE KREDKI. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE I
WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ZADANIA. CHWAL DZIECKO ZA KAŻDE DOBRZE WYKONANE POLECENIE.
NAGRADZAJ BRAWAMI, DOBRYM SŁOWEM I PRZYTULENIEM. UŚMIECHAJ SIĘ DO DZIECKA I MOTYWUJ, BY NIE
ZREZYGNOWAŁO Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ. PODCZAS TEGO ZADANIA SKUPIAMY SIĘ NIE TYLKO NAD PRAWIDŁOWYM
WYKONANIEM, LECZ TAKŻE NAD WYWOŁYWANIEM ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH U DZIECKA.
POKOLORUJ CYFRY WEDŁUG POLECENIA:
1-NA ZIELONO, 2-NA ŻÓŁTO, 3-NA CZERWONO, 4-NA NIEBIESKO,5-NA BRĄZOWO, 6-NA FIOLETOWO, 7-NA CZARNO,
8-NA RÓŻOWO, 9-NA POMARAŃCZOWO, 10-NA GRANATOWO

Michalina S.
Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE MOWY CZYNNEJ I WZBOGACANIE SŁOWNICTWA.
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ PONIZSZĄ HISTORYJKĘ OBRAZKOWĄ. POPROŚ DZIECKO, ABY ROZCIĘŁO OBRAZKI I
UŁOŻYŁO HISTORYJKĘ OBRAZKOWĄ . NASTĘPNIE DZIECKO POWINNO OPOWIEDZIEĆ UŁOŻONĄ HISTORYJKĘ. ZWRÓĆ
UWAGĘ, ABY PRAWIDŁOWO BUDOWAŁO ZDANIA ORAZ UŻYWAŁO RÓŻNYCH SŁOW I SFORMUŁOWAŃ.
POLECENIE
ROZETNIJ OBRAZKI. UŁÓŻ HISTORYJKĘ I OPOWIEDZ JĄ.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Michalina przeczytaj wyrazy.
(Rodzicu zadaniem dziecka jest przeczytanie każdego wyrazu nie literując, tylko czytając
sylaby. Zachęcam do rozpisywania prostych wyrazów w podobny sposób, żeby zachęcić
Michasię do czytania przy pomocy sylab).

2. Michalina dokończ rysunki poprzez dorysowanie drugiej połowy (Rodzicu wydrukuj
wzór).

3. Michalina popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Przyklej na kartkę i opowiedz
historyjkę obrazkową (Rodzicu wydrukuj historyjkę, poproś dziecko o wycięcie
obrazków. Zapisz zdania, które wypowiada dziecko pod każdym obrazkiem).

Hanna K.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie źródła dźwięku- szukanie włączonego budzika np. pod poduszką, w
innym pomieszczeniu.
2. Nawlekanie makaronu na sznurek- korale.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1.Hania ,, pokaż …” (Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż” . Rodzic
wybiera zwierzęta losowo i mówi: ,,pokaż kura”, ,,pokaż kot” lub zamiennie ,,pokaż które zwierzę
robi ,, KO KO” itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i
nazywa. Następnie rodzic powtarza polecenie. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę
dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz nazywa. Jeśli dysponują Państwo możliwością
wydrukowania można również wydrukować kartę pracy w dwóch egzemplarzach. Jeden wyciąć.
Następnie nazywać wycięte zwierzęta w kolejności losowej. Zadaniem dziecka jest odszukanie
właściwego zwierzęcia i naklejenie na wzór. Proszę zachęcać dziecko do naśladowania dźwięków
mowy).

2. Ćwiczenia z zakresu naśladowania ruchów motoryki dużej. (Rodzic stoi lub siedzi naprzeciw
dziecka. Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat „Popatrz. Zrób tak jak
ja”. W momencie, gdy dziecko spojrzy na rodzica, ten wykonuje jeden ruch swoim ciałem (np.
podskok, podniesienie rąk w górę, tupnięcie nogą,). Zadaniem dziecka jest powtórzyć ruch własnym
ciałem. Ruch prezentowany prze rodzica powinien być wykonany w umiarkowanym tempie, ale w
sposób zdecydowany i precyzyjny.
3. Stwierdzanie identyczności.
Polecenie dla Hani: ,, pokaż TAKI SAM…” (Rodzic demonstruje wykonanie zadaniaWSKAZUJE PALCEM OBRAZEK ZAJĄCZKA Z LEWEJ STRONY NA KARCIE PRACY I
MÓWI ,,TAKI TU”, NASTĘPNIE PRZEKIEROWUJE PALEC NA ZAJĄCZKA ZNAJDUJĄCEGO
SIĘ PO PRAWEJ STRONIE KARTY PRACY I MÓWI ,, TAKI SAM”. Następnie powtarza to samo
kierując manualnie ręką dziecka. Następnie rodzic pokazuje słońce z lewej strony i mówi ,, pokaż taki
sam” i czeka na reakcję dziecka. Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności, rodzic podpowiada
manualnie-kieruje ręką dziecka).

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYKONUJĄC TO ZADANIE ROZWIJAMY U DZIECKA ROZUMIENIE WYRAŻEŃ
DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH. POKAZUJ DZIECKU OBRAZKI ZWIERZĄT Z JEDNOCZESNYM NAŚLADOWANIEM DŹWIĘKÓW
(IHA,MUU,HAU,MEE,MIAU,KOKOKO). ZACHĘĆ DZIECKO DO NAŚLADOWANIA USŁYSZANYCH WYRAŻEŃ
DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH. PAMIĘTAJ, ABY NAGRADZAĆ DZIECKO ZA KAŻDYM RAZEM ZA PRAWIDŁOWO WYKONANE
POLECENIE, BIJ BRAWO, GŁASZCZ, PRZYTULAJ. NA KONIEC POPROŚ DZIECKO O WSKAZANIE PALCEM, GDZIE JEST KOŃ?
GDZIE JEST KROWA? Itp. BAWCIE SIĘ I WSPÓLNIE NAŚLADUJCIE SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ ZWIERZĄTEK.

Liliana Ś.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Lila ,, pokaż …” (Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”. Rodzic
wybiera zwierzęta losowo i mówi: ,,pokaż kura”, ,,pokaż kot” lub zamiennie ,,pokaż które
zwierzę robi ,, KO KO” itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic
modeluje- pokazuje i nazywa. Następnie rodzic powtarza polecenie. Jeśli dziecko nadal nie
pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz nazywa. Można
również wydrukować kartę pracy w dwóch egzemplarzach. Jeden wyciąć. Następnie
nazywać wycięte zwierzęta w kolejności losowej. Zadaniem dziecka jest odszukanie
właściwego zwierzęcia i naklejenie na wzór. Proszę zachęcać dziecko do naśladowania
dźwięków mowy).

2. Segregowanie według kolorów z użyciem przedmiotów dostępnych w domu. (Rodzicu
proszę naszykuj 3 kolorowe pojemniki i po 5 przedmiotów. w kolorach pojemników.
Ustawia przed dzieckiem kolorowe pojemniki/nazwij kolory pojemników. Następnie weź
pierwszy przedmiot- pokaż dziecku/przywołaj jego uwagę i powiedz ,,TAKI”. Włóż do
odpowiedniego pojemnika i powiedz ,, TU”. Następnie powtórz to samo kierując manualnie
ręką dziecka. Podaj dziecku kolejny przedmiot dziecku . Jeśli dziecko nie podejmuje
aktywności lub wrzuci przedmiot do niewłaściwego pojemnika- podpowiedz manualniekierując ręką dziecka).

3. Ćwiczenia z zakresu naśladowania ruchów motoryki dużej. (Rodzic stoi lub siedzi
naprzeciw dziecka. Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat
„Popatrz. Zrób tak jak ja”. W momencie, gdy dziecko spojrzy na rodzica, ten wykonuje
jeden ruch swoim ciałem (np. podskok, podniesienie rąk w górę, tupnięcie nogą,). Zadaniem
dziecka jest powtórzyć ruch własnym ciałem. Ruch prezentowany prze rodzica powinien być
wykonany w umiarkowanym tempie, ale w sposób zdecydowany i precyzyjny.

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYKONUJĄC TO ZADANIE ROZWIJAMY U DZIECKA ROZUMIENIE WYRAŻEŃ
DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH, A TAKŻE WDRAŻAMY DO ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA.
ZWRÓĆMY UWAGĘ, ABY DZIECKO NIE ODCHODZIŁO OD STOLIKA I SWOJĄ UWAGĘ KIEROWAŁO NA WYKONYWANE
ZADANIE. POKAZUJ DZIECKU OBRAZKI ZWIERZĄT Z JEDNOCZESNYM NAŚLADOWANIEM DŹWIĘKÓW
(IHA,MUU,HAU,MEE,MIAU,KOKOKO). ZACHĘĆ DZIECKO DO NAŚLADOWANIA USŁYSZANYCH WYRAŻEŃ
DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH. PAMIĘTAJ, ABY NAGRADZAĆ DZIECKO ZA KAŻDYM RAZEM ZA PRAWIDŁOWO WYKONANE
POLECENIE, BIJ BRAWO, GŁASZCZ, PRZYTULAJ. NA KONIEC POPROŚ DZIECKO O WSKAZANIE PALCEM, GDZIE JEST KOŃ?
GDZIE JEST KROWA? Itp. BAWCIE SIĘ I WSPÓLNIE NAŚLADUJCIE SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ ZWIERZĄTEK.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Skojarzenia.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Proszę nazwijcie razem przedstawione przedmioty. Liluś, połącz ze sobą obrazki,
które do siebie pasują.

Maja Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.

1. Maju popatrz na ilustrację i powiedz co nie pasuje ? I dlaczego? (Rodzicu zadaniem
dziecka jest wykluczenie z każdego rzędu obrazka, który nie pasuje do pozostałych. I
uzasadnienie swojego wyboru np. ,,kot nie pasuje do zbioru. Kot nie ma skrzydeł i nie lata” ).

2. Maju dopasuj podpisy do obrazków (Rodzicu dziecko wskazuje palcem napis i czyta.
Następnie wskazuje właściwy obrazek ).

PIŁKA
MIŚ
LALKA
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Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i 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. Ruch:
Wymach rękoma w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

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

Ćw. nr 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. nr 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. nr 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 Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYKONUJĄC PONIŻSZE ZADANIE BĘDZIEMY ĆWICZYĆ Z DZIECKIEM ROZUMIENIE STOSUNKÓW
PRZESTRZENNYCH- NA,POD,NAD,OBOK,PRZED,ZA. NA POCZĄTKU OPOWIEDZ DZIECKU CO JEST NA OBRAZKU,
NASTĘPNIE ZADAWAJ PYTANIA I OCZEKUJ ODPOWIEDZI : GDZIE STOI WAZON?DZIECKO ODPOWIADA (NA STOLE),
GDZIE WISI LAMPA? (NAD STOŁEM), GDZIE SIEDZI KOT? (POD STOŁEM), GDZIE LEŻY PIŁKA? (PRZED STOŁEM), GDZIE
SIEDZI PIES? (OBOK STOŁU), GDZIE JEST WĄŻ? (ZA STOŁEM). POMAGAJ DZIECKU, ZACHĘCAJ I WSPIERAJ. PAMIĘTAJ ,ABY
NAGRADZAĆ DZIECKO ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. DODATKOWO ZACHĘCAM, ABY POWTÓRZYĆ ZADANIE NA
NATURALNYCH PRZEDMIOTACH. USTAWCIE RÓŻNE PRZEDMIOTY W POKOJU W PODOBNY SPOSÓB JAK NA ILUSTRACJI I
WYKONAJ Z DZIECKIEM PODOBNE ZADANIE.

Oliwier K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Oliwier ,, pokaż …” (Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”.
Rodzic wybiera zwierzęta losowo i mówi: ,,pokaż kura”, ,,pokaż kot” lub zamiennie ,,pokaż
które zwierzę robi ,, KO KO” itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic
modeluje- pokazuje i nazywa. Następnie rodzic powtarza polecenie. Jeśli dziecko nadal nie
pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz nazywa. Jeśli
dysponują Państwo możliwością wydrukowania można również wydrukować kartę pracy w
dwóch egzemplarzach. Jeden wyciąć. Następnie nazywać wycięte zwierzęta w kolejności
losowej. Zadaniem dziecka jest odszukanie właściwego zwierzęcia i naklejenie na wzór.
Proszę zachęcać dziecko do naśladowania dźwięków mowy).

2. Segregowanie według kolorów z użyciem przedmiotów dostępnych w domu. (Rodzicu
proszę naszykuj 3 kolorowe pojemniki i po 5 przedmiotów. w kolorach pojemników.
Ustawia przed dzieckiem kolorowe pojemniki/nazwij kolory pojemników. Następnie weź
pierwszy przedmiot- pokaż dziecku/przywołaj jego uwagę i powiedz ,,TAKI”. Włóż do
odpowiedniego pojemnika i powiedz ,, TU”. Następnie powtórz to samo kierując manualnie
ręką dziecka. Podaj dziecku kolejny przedmiot dziecku . Jeśli dziecko nie podejmuje
aktywności lub wrzuci przedmiot do niewłaściwego pojemnika- podpowiedz manualniekierując ręką dziecka).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Układanie wieży z klocków.
2. Podejmowanie próby huśtania dziecka w kołdrze.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia równoważne.
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. Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) Dziecko w klęku prostym,
osoba ćwicząca, chwyta je za barki,
łagodnie popycha w przód i na boki,
nie powodując podparcia się dziecka
na rękach. Powyższe ćwiczenie można
wykonać trzymając dziecko za biodra
kołysząc powoli w przód, w tył i na
boki. Czas ćwiczenia 2-4 minuty.
Ćw. nr 2) Dziecko w klęku prostym.
Osoba ćwicząca, chwytając je za ręce
w okolicy łokcia, sprowadza dziecko
do siadu na pięty i ponownego
wstania. Ćwiczenie należy wykonać
płynnie i rytmiczne. Należy zwrócić
uwagę żeby stopy lub podudzia nie
były ułożone na zewnątrz. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.
Ćw. nr 3) Dziecko klęczy jednonóż.
Popychamy je, przytrzymując za barki,
biodra lub kolano nogi wysuniętej do
przodu , we wszystkich kierunkach,
używając, by się nie przewróciło.
Kolejnym etapem ćwiczenia jest chwyt
dziecka za kolano i piętę nogi
wysuniętej do przodu i przestawiamy
lub poruszamy nią w różnych
kierunkach. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.
Ćw. nr 4) Dziecko stoi w lekkim
rozkroku na całych stopach. Osoba
ćwicząca popycha jego barki lub
biodra w różnych kierunkach.
Kolejnym etapem ćwiczenia jest stanie
na jednej nodze, druga zgięta w
kolanie podtrzymywana jest przez
osobę ćwiczącą. Poruszając tą nogą w
różnych kierunkach, wytraca się
dziecko z równowagi. Można
przytrzymać dziecko za rękę drugą
dłonią. Czas ćwiczenia 2-4 minuty.
Bibliografia: Borkowska M. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową, WSIP Warszawa 1997 r.

Ćw. nr 5) Dziecko w przysiadzie z
kolanami odwiedzionymi. Popychamy
je trzymając na wysokości barków lub
bioder w różnych kierunkach nie
pozwalając jednocześnie, by się
wywróciło. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.
Ćw. nr 6) Dziecko staje naprzeciwko
rodzica trzymając się za ręce,
wykonujemy niewielki przysiad,
półprzysiad. Czas ćwiczenia 2-4
minuty.

Ćw. nr 7) Dziecko staje naprzeciwko
rodzica trzymając się za ręce,
następnie unosimy nogę do góry, do
przodu, na boki i do tyłu. Ćwiczenie
wykonujemy lewą i prawą nogą. Czas
ćwiczenia 2-4 minuty.

Ćw. nr 8) Dziecko staje naprzeciwko
rodzica trzymając się za ręce, wchodzi
na niewielkie podwyższenie i schodzi.
Czas ćwiczenia 2-4 minuty.

Bartłomiej Dz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. W tym tygodniu proszę nadal kontynuować ćwiczenia z zakresu naśladowania ruchów
motoryki dużej. (Rodzic stoi lub siedzi naprzeciw dziecka. Zwracając na siebie uwagę dziecka,
rodzic wypowiada komunikat „Popatrz. Zrób tak jak ja”. W momencie, gdy dziecko spojrzy
na rodzica, ten wykonuje jeden ruch swoim ciałem (np. podskok, podniesienie rąk w górę,
tupnięcie nogą,). Zadaniem dziecka jest powtórzyć ruch własnym ciałem. Ruch prezentowany
prze rodzica powinien być wykonany w umiarkowanym tempie, ale w sposób zdecydowany i
precyzyjny.)
2. Dopasowywanie przedmiotu do konturu przedmiotu narysowanego na kartce (Rodzic na
dużej kartce, mazakiem odrysowuje kontury przedmiotów ( np. łyżka, klucz, klocek, wybrane
plastikowe zabawki o różnych kształtach- np. narzędzia jak na zdjęciu). Rodzic podaje dziecku
przedmioty wybrane losowo, nazywa je i zachęca do dopasowania ich do odpowiednich
konturów na kartce. Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności lub dopasowuje przedmioty w
nieprawidłowy sposób- rodzic pomaga, kierując ręką dziecka na właściwy kontur narysowany
na kartce.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Z pomocą dorosłego dopasuj etykiety do obrazków - etykiety przeczyta Ci dorosły .

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie piosenek. Zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie
Śpiewanie dwóch wersów piosenki z jednoczesnym poruszaniem/zabawą zabawką w charakterystyczny dla niej sposób.
Po kilkunastu powtórzeniach śpiewamy kilka wersów piosenki i oczekujemy, że Bartek weźmie do ręki właściwą
zabawkę ( z dwóch /trzech do wyboru), poruszając nią. Poniższe piosenki są tylko propozycjami do wyboru.

Wlazł kotek na płotek:
https://www.youtube.com/watch?v=oFIcur948JY
Kolorowe kredki:
https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU
Zuzia, lalka nieduża:
https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA
Cztery słonie, zielone słonie:
https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
Stary niedźwiedź mocno śpi:
https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
Wio koniku:
https://www.youtube.com/watch?v=pXsYPHG66AY

Zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie.
Zadaniem Bartka jest naśladowanie czynności dorosłego
- zabawy w ku-ku, taki duży, latanie samolotem (szeroko rozłożone ręce), toczenie piłki po podłodze/ wrzucanie do
kartonu, wrzucanie takich samych przedmiotów do miski z wodą, odciskanie na papierze śladów/palców zanurzonych w
farbie, uderzanie w bęben/garnek – naprzemienność – raz ja, raz ty.

- pokazywanie, jak lala/misiu : pije (z wykorzystaniem kubeczka), je (z wykorzystaniem łyżeczki), śpi ( z wykorzystaniem
pudełka, małego kocyka, kołysanie zabawki), myje się (z wykorzystaniem miski/w wannie), jak czesze włosy (z
wykorzystaniem grzebienia/szczotki), jak jedzie auto/leci samolot (z wykorzystaniem zabawek) – z użyciem samogłosek,
wykrzyknień, wyrażeń dźwiękonaśladowczych podczas prezentowanych czynności.

Aleksander Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, w oparciu o poznane głoski – zdania
Proszę pomóc Olkowi.
Zadaniem Olka jest przeczytanie kolejnych zdań i odpowiedzenie na pytania: kto?, co?, co robi? gdzie? (np.
Tola lubi maliny – co lubi Tola?, kto lubi maliny?)

TOLA LUBI MALINY, KIWI I MELONY.
DAMA MA LOKI DO PASA.
ALA TULI LISA NA POLANIE.
TATA KUPI ADAMOWI NOWE
SAMOLOTY.
FELA PUKA DO DOMU PANI MANI.

ALINA LUBI LODY KAWOWE I
KAKAOWE A MILENA ANANASOWE.
FELA NIE LUBI SOKU BANANOWEGO.
ELA SAMA LEPI MOTYLA A POLA
MALUJE FALE.
MEWA LATA WYSOKO PO NIEBIE.
OLAFA BOLI KOLANO A EMILA OKO.
SABINA TULI NA FOTELU KOTY:
FILEMONA I FILIPA

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Olku nazwij miejsca, które widzisz na obrazku . Nazwij wszystkie zwierzęta. Dopasuj
zwierzęta do miejsca w których żyją. ( Rodzicu zadaniem dziecka jest pokazanie obrazków i
nazwanie- wieś/farma i las, nazwanie zwierząt. W razie trudności rodzic sam nazywa i prosi o
powtórzenie. Następnie rodzic losowo wymienia nazwy zwierząt, a dziecko mówi- wieś lub
las).

2. Olku popatrz na obrazek ośmiornicy i spróbuj ,,krok po kroku” narysować taką samą.
Powodzenia (Rodzicu zadaniem dziecka jest narysowanie ośmiornicy podążając za
instrukcją obrazkową).

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Spróbuj opowiedzieć , co się dzieje na każdym z obrazków.

Filip Sz.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Co daje nam …? Co jest potrzebne do …?
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż Mu wykonać zadanie. Można wyciąć obrazki i poprosić o wybór
odpowiedniego tylko z dwóch propozycji, np. Czego używamy do mycia ząbków? Czy to jest pasta i szczoteczka czy
młotek. Filipku, wskaż obrazki.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Filip ,, pokaż …” (Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”.
Rodzic wybiera zwierzęta losowo i mówi: ,,pokaż kura”, ,,pokaż kot” lub zamiennie ,,pokaż
które zwierzę robi ,, KO KO” itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic
modeluje- pokazuje i nazywa. Następnie rodzic powtarza polecenie. Jeśli dziecko nadal nie
pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz nazywa. Można
również wydrukować kartę pracy w dwóch egzemplarzach. Jeden wyciąć. Następnie
nazywać wycięte zwierzęta w kolejności losowej. Zadaniem dziecka jest odszukanie
właściwego zwierzęcia i naklejenie na wzór. Proszę zachęcać dziecko do naśladowania
dźwięków mowy).

2. Segregowanie według kolorów z użyciem przedmiotów dostępnych w domu. (Rodzicu
proszę naszykuj 3 kolorowe pojemniki i po 5 przedmiotów. w kolorach pojemników.
Ustawia przed dzieckiem kolorowe pojemniki/nazwij kolory pojemników. Następnie weź
pierwszy przedmiot- pokaż dziecku/przywołaj jego uwagę i powiedz ,,TAKI”. Włóż do
odpowiedniego pojemnika i powiedz ,, TU”. Następnie powtórz to samo kierując manualnie
ręką dziecka. Podaj dziecku kolejny przedmiot dziecku . Jeśli dziecko nie podejmuje
aktywności lub wrzuci przedmiot do niewłaściwego pojemnika- podpowiedz manualniekierując ręką dziecka).

3. Ćwiczenia z zakresu naśladowania ruchów motoryki dużej. (Rodzic stoi lub siedzi
naprzeciw dziecka. Zwracając na siebie uwagę dziecka, rodzic wypowiada komunikat
„Popatrz. Zrób tak jak ja”. W momencie, gdy dziecko spojrzy na rodzica, ten wykonuje
jeden ruch swoim ciałem (np. podskok, podniesienie rąk w górę, tupnięcie nogą,). Zadaniem
dziecka jest powtórzyć ruch własnym ciałem. Ruch prezentowany prze rodzica powinien być
wykonany w umiarkowanym tempie, ale w sposób zdecydowany i precyzyjny.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie piosenek. Zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie –
naprzemienność.

Śpiewanie dwóch wersów piosenki z jednoczesnym poruszaniem/zabawą zabawką w charakterystyczny dla
niej sposób. Po kilkunastu powtórzeniach śpiewamy kilka wersów piosenki i oczekujemy, że Filip weźmie do
ręki właściwą zabawkę ( z dwóch /trzech do wyboru), poruszając nią. Poniższe piosenki są tylko propozycjami
do wyboru.

Wlazł kotek na płotek:
https://www.youtube.com/watch?v=oFIcur948JY
Kolorowe kredki:
https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU
Zuzia, lalka nieduża:
https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA
Cztery słonie, zielone słonie:
https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
Stary niedźwiedź mocno śpi:
https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
Wio koniku:
https://www.youtube.com/watch?v=pXsYPHG66AY

Zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie.
Zadaniem Filipa jest naśladowanie czynności dorosłego
- zabawy w ku-ku, taki duży, latanie samolotem (szeroko rozłożone ręce), toczenie piłki po
podłodze/wrzucanie do kartonu, wrzucanie takich samych przedmiotów do miski z wodą, odciskanie na
papierze śladów/palców zanurzonych w farbie, uderzanie w bęben/garnek – naprzemienność – raz ja, raz ty.
- pokazywanie, jak lala/misiu : pije (z wykorzystaniem kubeczka), je (z wykorzystaniem łyżeczki), śpi ( z
wykorzystaniem pudełka, małego kocyka, kołysanie zabawki), myje się (z wykorzystaniem miski/w wannie), jak
czesze włosy (z wykorzystaniem grzebienia/szczotki), jak jedzie auto/leci samolot (z wykorzystaniem zabawek)
– z użyciem samogłosek, wykrzyknień, wyrażeń dźwiękonaśladowczych podczas prezentowanych czynności.

Dawid Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Przyimki miejsca na/pod – rozumienie.
Proszę pokazać Dawidowi – Tu pajac na łóżku, a tu pajac pod łóżkiem, tu kot pod pudełkiem, a tu kot na pudełku ….itd.
Dawid pokaż......Proszę pytać Dawida

– Gdzie pajac pod łóżkiem?
- Gdzie kotek na pudełku?
- Gdzie piłka pod pudełkiem?
- Gdzie piesek na stole?

Proszę zapytać jeszcze raz, wybierając inne miejsca –Gdzie pajac na łóżku? ….itd.

Proszę bawić się z synem w ten sposób, układając różne przedmioty/zabawki.

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYKONUJĄC PONIŻSZE ZADANIE BĘDZIEMY ROZWIJAĆ U DZIECKA UMIEJĘTNOŚĆ
ROZPOZNAWANIA ZŁYCH I DOBRYCH ZACHOWAŃ. PAMIĘTAJ, ŻYBY DZIECKO JAK NAJCZĘŚCIEJ
PATRZYŁO NAM W OCZY PODCZAS, GDY DO NIEGO BĘDZIEMY MÓWIĆ. POKAŻ DZIECKU OBRAZKI I
KAŻDY Z NICH WSPÓLNIE OMÓWCIE. NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ŻEBY UDZIELIŁO ODPOWIEDZI
NA PYTANIE CZY MOŻNA TAK POSTĘPOWAĆ ? DZIECKO ODPOWIADA KRÓTKIM STWIERDZENIEM
„TAK” LUB „NIE”. WAŻNE, ABY ODPOWIEDŹ BYŁA PRAWIDŁOWA. JEŚLI ODPOWIEDŹ BĘDZIE
NIEPRAWIDŁOWA, WÓWCZAS JESZCZE RAZ OMÓWCIE OBRAZEK.
PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I POWIEDZ, CZY MOŻNA TAK POSTĘPOWAĆ?
PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I POWIEDZ, CZY MOŻNA TAK POSTĘPOWAĆ?

UDERZA W TWARZ

UCZY SIĘ

SPRAWDZA TEMPERATURĘ

KRZYCZY

MYJE OKNO

CZĘSTUJE

POPYCHA KOLEGĘ

POMAGA KOLEDZE WSTAĆ

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Dawid nazwij zwierzęta ( Rodzic wskazuje palcem pierwszy wybrany obrazek i pyta ,, co
to jest?”. Dziecko nazywa. Jeśli dziecko nie nazywa/lub nazywa nieprawidłowo- rodzic
modeluje- sam nazywa. Przy kolejnych obrazkach wystarczy wskazanie palcem- jako sygnał do
nazwania. Po nazwaniu przez dziecko wszystkich obrazków rodzic mówi ,,pokaż kot”,
,,pokaż kura”, itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i
nazywa.).

2. Dawid dopasuj zwierzęta do miejsca (Rodzicu wydrukuj kartę i wytnij zwierzęta. Nazwij
miejsca- pokaż palcem i powiedz ,, wieś”, pokaż drugi obrazek i powiedz ,,las”. Wskaż palcem
pierwsze zwierzę i poczekaj na odpowiedź. Jeśli dziecko nie nazywa/lub nazywa
nieprawidłowo- zamodeluj (nazwij sam).Następnie jeszcze raz pokaż obrazek wsi i powiedz ,,
tu mieszka kura”. Pokieruj rękę dziecka na obrazek i do miejsca. Daj dziecku klej i powiedz ,,
przyklej”. Następnie pokaż obrazek lasu i powiedz ,,tu mieszka lis”. Poczekaj żeby dziecko
samo znalazło obrazek i przykleiło we właściwym miejscu. A teraz pokaż palcem obrazek wsi i
powiedz ,,poszukaj”. Jeśli dziecko prawidłowo uzupełnia zwierzętami miejsca, komentuj,,
dobrze”, ,,brawo”. Jeśli popełnia błędy- użyj podpowiedzi manualnej i pomóż prawidłowo
dokończyć ćwiczenie.

Fabian D.
Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU, WYKONUJĄC TO ZADANIE ĆWICZYMY Z DZIECKIEM UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I NAZYWANIA
RÓŻNYCH FIGUR GEOMETRYCZNYCH, PRZELICZANIA W ZAKRESIE 10 ORAZ UTRWALAMY ZNAJOMOŚĆ KOLORÓW.
RODZICU! WYDRUKUJ LUB PRZEYSUJ PONIŻSZĄ KARTĘ I ZAPROŚ DZIECKO DO PRACY PRZY STOLIKU. POMÓŻ DZIECKU
ODKODOWAĆ KOLORY FIGUR TWORZĄCYCH LODY. NAZYWAJ JE I CZUWAJ, ABU DZIECKO PRAWIDŁOWO WYKONAŁO
ZADANIE. NA ZAKOŃCZENIE ZADAJ DZIECKU PYTANIE: KTÓRYCH FIGUR NA OBRAZKU JEST NAJWIĘCEJ? PRZELICZCIE JE I
ZAPISZCIE TĘ CYFRĘ NA OSOBNEJ KARTCE.

RODZICU, POPROŚ DZIECKO O PRZELICZENIE GAŁEK LODÓW I WSKAZANIE PALCEM CYFRY ODPOWIADAJĄCEJ ILOŚCI
GAŁEK W WAFELKACH. PAMIĘTAJ ZACHĘCAJ I NAGRADZAJ DZIECKO ZA PRAWIDŁOWO WYKONANE POLECENIE.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i 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.
Ruch: Wymach rękoma w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

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

Ćw. nr 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. nr 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. nr 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 Jolanta Paruzel-Jung
Zagraj w domino z mamą lub tatą.

Hanna Z.
Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU, WYKONUJĄC TO ZADANIE ĆWICZYMY Z DZIECKIEM UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I NAZYWANIA
RÓŻNYCH FIGUR GEOMETRYCZNYCH, PRZELICZANIA W ZAKRESIE 7 ORAZ UTRWALAMY ZNAJOMOŚĆ KOLORÓW.
RODZICU! WYDRUKUJ PONIŻSZĄ KARTĘ I ZAPROŚ DZIECKO DO PRACY PRZY STOLIKU. POMÓŻ DZIECKU ODKODOWAĆ
KOLORY FIGUR TWORZĄCYCH LODY. NAZYWAJ JE I CZUWAJ, ABU DZIECKO PRAWIDŁOWO WYKONAŁO ZADANIE. NA
ZAKOŃCZENIE ZADAJ DZIECKU PYTANIE: KTÓRYCH FIGUR NA OBRAZKU JEST NAJWIĘCEJ? PRZELICZCIE JE I ZAPISZCIE TĘ
CYFRĘ NA OSOBNEJ KARTCE. PAMIĘTAJ, ABY NAGRADZAĆ DZIECKO ZA KAŻDY NAJMNIEJSZY POSTĘP.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Zagraj w domino z mamą lub tatą. Spróbuj nazwać wszystkie obrazki.

Igor F.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Nazwij i wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na
niebiesko.
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2. Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Igor pokazał na obrazku.
-pokaż gdzie jest chłopiec
-pokaż gdzie jest
dziewczynka
-pokaż łopatę
-pokaż koszyk
-co robi dziewczynka

O

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU!
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE. WYTŁUMACZ,PROSZĘ, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK ŚMIEJE SIĘ INACZEJ.NAŚLADUJ ŚMIECH
PRZEDSTAWIONYCH OSÓB I ZACHĘĆ DZIECKO DO POWTARZANIA TYCH DŹWIĘKÓW .POWTÓRZCIE TO ĆWICZENIE DWA,TRZY
RAZY.MOŻECIE BAWIĆ SIĘ W TEN SPOSÓB PRZY RÓŻNYCH INNYCH OKAZJACH-TO BĘDZIE DOSKONAŁE PRZYPOMNIENIE I
UTRWALENIE.
WESOŁEJ ZABAWY!

Julia T.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Nazwij i wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na
niebiesko.
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2. Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Julia pokazała na obrazku.
-pokaż gdzie jest chłopiec
-pokaż gdzie jest
dziewczynka
-pokaż łopatę
-pokaż koszyk
-co robi dziewczynka

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU!
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE. WYTŁUMACZ,PROSZĘ, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK ŚMIEJE SIĘ INACZEJ.NAŚLADUJ ŚMIECH
PRZEDSTAWIONYCH OSÓB I ZACHĘĆ DZIECKO DO POWTARZANIA TYCH DŹWIĘKÓW .POWTÓRZCIE TO ĆWICZENIE DWA,TRZY
RAZY.MOŻECIE BAWIĆ SIĘ W TEN SPOSÓB PRZY RÓŻNYCH INNYCH OKAZJACH-TO BĘDZIE DOSKONAŁE PRZYPOMNIENIE I
UTRWALENIE.
WESOŁEJ ZABAWY!

Emilia P.
Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE MOWY CZYNNEJ I WZBOGACANIE SŁOWNICTWA.
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ PONIZSZĄ HISTORYJKĘ OBRAZKOWĄ. POPROŚ DZIECKO, ABY ROZCIĘŁO OBRAZKI I
UŁOŻYŁO HISTORYJKĘ OBRAZKOWĄ . NASTĘPNIE DZIECKO POWINNO OPOWIEDZIEĆ UŁOŻONĄ HISTORYJKĘ. ZWRÓĆ
UWAGĘ, ABY PRAWIDŁOWO BUDOWAŁO ZDANIA ORAZ UŻYWAŁO RÓŻNYCH SŁOW I SFORMUŁOWAŃ.
POLECENIE
ROZETNIJ OBRAZKI. UŁÓŻ HISTORYJKĘ I OPOWIEDZ JĄ.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.

1. Emilka popatrz na elementy twarzy i nazwij je. Uzupełnij twarz chłopca wyciętymi
elementami - ,,Chłopiec jest wesoły” (Rodzicu wydrukuj kartę pracy, wytnij elementy
twarzy. Następnie przed lustrem nazywaj i demonstruj emocje – wesoły, smutny, zły,
wystraszony. Zachęć dziecko do naśladowania mimiki twojej twarzy. Następnie dziecko
uzupełnia kartę pracy, przykleja elementy. Obserwuj pracę dziecka i w razie potrzeby
wesprzyj w wykonaniu ćwiczenia).

2. Emilko uzupełnij szablon obrazkami- od najmniejszego do największego. Przyklej
obrazki w odpowiednim miejscu tabeli.
(Rodzicu wydrukuj kartę pracy i wytnij obrazki. Wspólnie nazwijcie obrazki z lewej strony
tabeli. Następnie pokaż najmniejsze żółte kółko i powiedz ,, najmniejszy”- weź wycięty
najmniejszy kwiatek i przyklej w odpowiednim miejscu tabeli. Teraz pokaż największe żółte
kółko i powiedz ,, największy”- weź wycięty największy kwiatek i przyklej w odpowiednim
miejscu tabeli. To pozwoli dziecku dostrzec regułę. Potem pokaż pozostałe dwie wielkości ,,
taki-tu” i przyklej w odpowiednim miejscu tabeli. Ważne, aby dziecko podczas wykonywania
ćwiczenia szeregowało elementy po kolei, według rytmu powiększania się elementów, a nie
losowo. Obserwuj pracę dziecka i w razie potrzeby wesprzyj w wykonaniu zadania ).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Rymy.
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Pomóż wykonać zadanie. Można wyciąć obrazki. Emilko, połącz w pary obrazki rymujące
się ze sobą. Czy grzyby brzmią podobnie jak koń czy ryby?

Kinga D.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /z/ - wyrazy, wyrażenia. Ćwiczenia czytania – sylaby otwarte z głoską P/S

Tato pomóż proszę Kindze.
Kinga powtarzaj za tatą:
zamek, zakład, zając, załoga, zęby, zegar, zupa, Zenek, Zuzanna, zero, zapałka, zebra, zoo, zakręt, zabawka,
złoto, złom, znak, zamówienie,
koza, kazanie, pazury, puzon, pyzy, lizak, wazon, wózek, karuzela, mazak, bazar, bizon, kuzyn, ogryzek, bluza,
gwiazda, Rozalia
- złota gwiazda
- znak zapytania
- rozwiązane zadanie
- zepsuty zegar
- muzyka Zenka
- Zuzanna na karuzeli
- zamówione zabawki
- mazak kuzyna
- zebra w zoo
- zamknięty zamek
- zapalona zapałka
- rozerwana bluza
- obrazy Zbigniewa
-zapomniany lizak
- zdrowe zęby
- rozbity wazon
- wózek Rozalii
- zagroda kozy
- pazury zająca
- waza zupy
Następnym zadaniem jest przeczytanie przez Kingę sylab:
Może Pan podpowiedzieć córce – P – baloniki, S - węże

PA PO PU

PE PI PY

SA SO SU

SE SY

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie przez przeszkody ustawione w różnych płaszczyznach i na różnej wysokości.
2. Czołganie się pod niskimi przeszkodami.

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ PONIŻSZE ZADANIE I ZAPROŚ DZIECKO DO WSPÓLNEJ PRACY. WYKONUJĄC TO ZADANIE,
BĘDZIEMY ROZWIJAĆ U DZIECKA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE. PAMIĘTAJ, ABY NAGRADZAĆ DZIECKO, CHWALIĆ I
MOTYWOWAĆ.

Fabian M.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Fabian popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę (Rodzicu wydrukuj
historyjkę, rozetnij obrazki, poproś o przyklejenie obrazków na kartkę- jeden obok drugiego w
poziomie. Wesprzyj dziecko podczas opowiadania. Zachęcam rodzica do napisania jednego
prostego zdania do każdego obrazka np. ,,Chłopiec maluje słońce” itd. i wracania do tej
historyjki/ ćwiczenia jej opowiadania. ).

2. Fabian powiedz gdzie jest piłka? (Rodzicu pokaż pierwszy obrazek i zapytaj gdzie jest piłka?
Jeśli dziecko odpowie nieprawidłowo, powiedz ,, Piłka jest na krześle” i pokaż. Zachęcam do
utrwalenia ćwiczenia z użyciem piłki i krzesła).

3. Fabian policz elementy na każdym obrazku. Pokaż odpowiednią liczbę (Najpierw dziecko
pokazuje palcem każdą liczbę przyporządkowaną do obrazka i nazywa. Jeśli dziecko nie
rozpoznaje/ nie nazywa liczby, rodzic modeluje- nazywa, a dziecko powtarza. Następnie
dziecko liczy elementy każdego obrazka z użyciem gestu wskazywania palcem i pokazuje
właściwą liczbę. Wynik koloruje na zielono).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej strony na prawą w pozycji
leżenia na brzuchu.
2. Czołganie się pod niskimi przeszkodami.

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ PONIŻSZE ZADANIE I ZAPROŚ DZIECKO DO WSPÓLNEJ PRACY. WYKONUJĄC TO ZADANIE,
BĘDZIEMY ROZWIJAĆ U DZIECKA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE. PAMIĘTAJ, ABY NAGRADZAĆ DZIECKO, CHWALIĆ I
MOTYWOWAĆ.

