Iwo Z.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Iwo popatrz na ilustrację i zaznacz ( kliknij) co nie pasuje?
(Rodzicu proszę uruchom interaktywne ćwiczenie poprzez najechanie na link- kursorem
najeżdżamy na link. Następnie wciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk CTRL. Dalej klikamy
lewy przycisk myszki. W tym momencie nastąpi przekierowanie na właściwą, bezpłatną stronę
internetową. Zadanie dziecka polega na kliknięciu myszką na jeden niepasujący element na
każdej z 10 ilustracji. Dodatkowo proszę poćwiczyć adekwatne nazywanie zawodów i ich
atrybutów).

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-de-l-intrus/777-intrus-5

2. Iwo popatrz na wzór. Dorysuj brakującą połowę każdego rysunku- dom, robot (Rodzicu
wydrukuj kartę pracy).

Mgr Ewelina Gancarz

Propozycje ćwiczeń:
1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety.
2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny.
3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle.

Tymon B.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Tymon 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. Można wydrukować kartę i pokolorować prawidłowe wyniki pod obrazkami).

2. Tymon popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Przyklej na kartkę i opowiedz
historyjkę (Rodzicu wydrukuj historyjkę, rozetnij obrazki, pomieszaj i rozłóż przed
dzieckiem. Wesprzyj dziecko podczas opowiadania. Buduj proste zdania- np. ,,
Chłopiec chce ułożyć puzzle” lub ,,Chłopiec myśli jak ułożyć puzzle” itd.).

Mgr Ewelina Gancarz

Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie i naśladowanie sprzętów gospodarstwa domowego.
2. Dotykanie, przesypywanie grochu dłonią i przy pomocy łopatki.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa. W tym tygodniu poćwiczcie słuch
w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń słuchowych.
Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki, które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno i blisko, a które
słyszysz ciszej - za oknem, za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je, opisuj sytuacje, w których występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij, z jakiego kierunku słyszysz głos drugiej osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub potrząsaj
różnymi przedmiotami – sprawdź , czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca głowę w kierunku dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie czas kilka razy
w tygodniu na takie zabawy.

Gabriela Z.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Gabrysia popatrz na obrazki ( Rodzic tłumaczy ,, Dziewczynka wystraszyła się myszy, ona mówi
A”, Dziewczynka zobaczyła pięknego kwiatka, ona mówi O” itd.) i przeczytaj litery ( jeśli dziecko nie
rozpoznaje i nie nazywa samodzielnie- samogłosek, rodzic modeluje- nazywa, a dziecko powtarza.
Następnie rodzic mówi ,,pokaż O,U,A itd. Kolejnym wariantem ćwiczenia jest wydrukowanie karty
pracy i rozcięcie elementów. Zadaniem dziecka jest dopasowanie obrazka do samogłoski i przeczytanie
jej).

2. Gabrysia nazwij obrazki. Powiedz co do siebie pasuje i dlaczego. Połącz obrazki- narysuj kredką
linie prowadzące do obrazków, które do siebie pasują. Użyj różnych kolorów kredek. (Rodzicu
proszę wydrukuj kartę pracy).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Święta – Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Gabrysiu, wskaż obrazki, które związane są ze świętami wielkanocnymi, a które z
Bożym Narodzeniem. Pamiętaj, że Wielkanoc obchodzimy wiosną, a Boże Narodzenie zimą. Opowiedz, co robią dzieci i
ich rodzice.

Michał S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Michał ułóż rakietę z figur na wzorze ( Rodzicu proszę wydrukuj potrzebne elementy
i wytnij. Zadaniem dziecka jest nazwanie figur i ich kolorów. A następnie ułożenie elementów
na wzorze, tak aby powstała rakieta. Naklejenie ich na wzór. Rodzicu możesz najpierw
zademonstrować ułożenie rakiety i powiedzieć , ,, Teraz Ty” lub , Zrób tak samo”.

2. Adekwatne nazywanie kolorów i obrazków. Segregowanie obiektów według kolorów.
(Do tego ćwiczenia najlepiej wykorzystać spiner. Na jednym ramieniu spinera proszę przykleić
czerwone kółeczko z papieru lub kawałek plasteliny. Rodzicu wydrukuj kartę pracy. Wytnij
planszę i elementy. Planszę z kolorami przyklej na większą kartkę. Dziecko kręci spinerem na
planszy- nazywa kolor na którym zatrzyma się spiner czerwonym ramieniem. Następnie
dopasowuje do koloru właściwy obrazek i nazywa go. Następnie przykleja obrazek na planszy
lub nad planszą w odpowiednim miejscu. Postępujcie tak do momentu aż wszystkie elementy
znajdą się we właściwym miejscu).

Mikołaj C.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.

1. Mikołaj popatrz na obrazki i nazwij je. Ułóż sekwencje obrazkowe w dobrej
kolejności. Przyklej na kartkę. Następnie opowiedz, co trzeba zrobić po kolei.
(Rodzicu wydrukuj historyjkę, poproś dziecko o wycięcie obrazków. Pomieszaj je.
Rozłóż przed dzieckiem. W razie trudności wesprzyj dziecko podczas opowiadania).

2. Mikołaj popatrz na ilustrację i zaznacz (kliknij) co nie pasuje? (Rodzicu proszę
uruchom interaktywne ćwiczenie poprzez najechanie na link- kursorem najeżdżamy na
link. Następnie wciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk CTRL. Dalej klikamy lewy
przycisk myszki. W tym momencie nastąpi przekierowanie na właściwą, bezpłatną
stronę internetową. Zadanie dziecka polega na kliknięciu myszką na jeden niepasujący
element na każdej z 10 ilustracji. Dodatkowo proszę poćwiczyć adekwatne nazywanie
zawodów i ich atrybutów).

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-de-l-intrus/777-intrus-5

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Zadania Logopedyczne

Ćwiczenia artykulacyjne
Aby pięknie mówić potrzebny jest nam sprawny język! W tym tygodniu poćwiczcie język i inne
artykulatory w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń
artykulacyjnych . Miłej zabawy!
- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować dziecko do tego
ćwiczenia posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą , miodem a ono intuicyjnie sięgnie po tą słodycz,
- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka każdego ząbka,
- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów,
- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem,
- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa.

Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. Byłoby
wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre przygotowanie do
sprawnej mowy!

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
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
Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna
dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Równoczesny
wyprost obu nóg przez przesuwanie
stóp po podłodze z kontrolą
przyleganie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-2,5 metra.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ruch-Krok
w przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz na
odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w
czasie trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rąk w górę w skos,
wydech ustami w czasie pięciu
kroków i opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch- Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Adrianna K.
Mgr Agnieszka Małkiewicz

Ćwiczenia czytania – pseudosłowa – sylaby otwarte z głoską /M/.




Mamo pomóż proszę Adzie. Zadaniem Ady jest:
przeczytanie sylab otwartych z głoską /M/
przeczytanie imion Minionków (rozetnijcie zdjęcia) - Ada czyta imię i przykleja kolejno każdego Minionka na kartkę.
Przyklejenie pod każdym Minionkiem i jego imieniem sylab (rozetnijcie sylaby), składających się na to imię – naśladowanie imienia

MIMO MAMU MYME MOMU MUMI MEMO
MI MA MY MO MU ME
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Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze
z tyłu. Ruch: Naprzemienne
maksymalne zgięcia grzbietowe
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
serie po 10 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch: Odwracanie stóp dłońmi
„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch: Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle przed
stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „zabawki”
Ruch: Wdech nosem a następnie
dmuchanie w „zabawki” tak aby
poruszały się po wodzie.
Powtórzenia: 3 powtórzenia
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

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

Ćw. nr 8) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch: Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.

Dawid D.
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
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa. W tym tygodniu poćwiczcie
słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń
słuchowych. Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki, które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno
i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem, za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je, opisuj sytuacje, w których
występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij, z jakiego kierunku słyszysz głos
drugiej osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub
potrząsaj różnymi przedmiotami, – sprawdź, czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca
głowę w kierunku dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie
czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.

Wiktor Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski – rozpoznawanie, naśladowanie, łączenie ze znaczeniem
Mamo proszę wyciąć samogłoski i obrazki. Ćwiczymy naśladowanie – pokazuje Pani dziecku samogłoskę –nazywa – podaje Pani Wiktorowi – oczekujemy, że powtórzy
samogłoskę; rozpoznawanie – nazywa Pani jedną samogłoskę z dwóch leżących na stole - oczekujemy że Wiktor wskaże/poda właściwą samogłoskę. Proszę opowiedzieć
Wiktorowi scenki sytuacyjne przedstawione na załączonych obrazkach z użyciem/wypowiedzeniem samogłosek oraz zilustrować obrazek właściwą głoską. Zebrać etykietki z
samogłoskami - podać Wiktorowi – teraz on układa samogłoski pod obrazkami. Następnie rozłożyć samogłoski i zachęcić dziecko do układania pod nimi obrazków.
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A –chłopiec u lekarza
U – chłopiec bawi się samolotem
I – śmiech
O – zmartwienie dziewczynki
E – niesmaczna zupa
Y – chłopiec przeciąga się po przebudzeniu

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby lepiej funkcjonować potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa. W tym tygodniu
poćwiczcie słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez Wasze dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń słuchowych. Miłej zabawy!
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je, opisuj sytuacje, w których
występują, mów do dziecka i „za” dziecko,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub
potrząsaj różnymi przedmiotami, – sprawdź, czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca
głowę w kierunku dźwięku.

Maciej F.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Skoki obunóż przez rozłożoną na podłodze skakankę.
2. Smarowanie pieczywa masłem, masłem orzechowym, galaretką, twarożkiem z instruktażem i pomocą
rodzica. (Proszę wykorzystać nóż plastikowy lub drewniany).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Czytanie metodą sylabową
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Maćku, wytnij sylabki i ułóż podpisy pod obrazkami.

Oliwier L.
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
Zadania Logopedyczne

Ćwiczenia artykulacyjne
Aby pięknie mówić potrzebny jest nam sprawny język! W tym tygodniu poćwiczcie język
i inne artykulatory w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń artykulacyjnych. Miłej zabawy!

- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować
dziecko do tego ćwiczenia posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą, miodem
a ono intuicyjnie sięgnie po tą słodycz,
- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka każdego ząbka,
- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów,
- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem,
- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa.
Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. Byłoby
wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre przygotowanie do
sprawnej mowy!

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Święta – Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Oliwier, wskaż obrazki, które związane są ze świętami wielkanocnymi, a które z
Bożym Narodzeniem. Pamiętaj, że Wielkanoc obchodzimy wiosną, a Boże Narodzenie zimą. Opowiedz, co robią dzieci i
ich rodzice.

