Iwo Z.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Adekwatne nazywanie obrazków- ludzie, przedmioty.

(Rodzicu wydrukuj kartę pracy. Zadanie dziecka polega na nazwaniu ludzi (opisaniu ich wyglądu, jak
są ubrani, nazwaniu kolorów ubrań, określeniu czego szukają itd.) i przedmiotów na ilustracji.
A następnie na połączeniu linią osoby z przedmiotem, którego szuka ).

2. Wykonanie rysunku ,, krok po kroku”- mysz (Rodzicu wydrukuj wzór).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zapinanie i odpinanie guzików bez pomocy rodzica.
2. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą.
3. Wycinanie kształtu kontur figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło.

Tymon B.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Przeliczanie elementów w zakresie 1-5, 1-10. Łączenie liczby z ilością przedmiotów
(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 klocki na każdym samochodzie- z użyciem gestu wskazywania palcem
i pokazuje właściwą liczbę. Można wydrukować kartę i pokolorować prawidłowe wyniki pod
obrazkami. Polecam zabawę z użyciem auta dostawczego i klocków, które posiadacie w domu.
Rodzic mówi ile klocków przewozi auto, a dziecko układa tą ilość na samochodzie. Rodzic
każdorazowo zapisuje liczbę i pokazuje dziecku. Kolejny etap zabawy- rozłożone etykiety
z liczbami, załadowane klocki na auto według pomysłu dziecka- lecz nie więcej niż 10 sztuk.
Rodzic pyta- ile klocków jest na samochodzie? Dziecko liczy, odpowiada i pokazuje
odpowiednią liczbę).

2. Czytanie samogłosek (Rodzic tłumaczy ,,Dziewczynka wystraszyła się myszy, ona mówi

A”, Dziewczynka zobaczyła pięknego kwiatka, ona mówi O” itd.) Jeśli dziecko nie rozpoznaje
i nie nazywa samodzielnie- samogłosek, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa każdą samogłoskę
po kolei, 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).

3. Rodzicu pokaż palcem każdą figurę i nazwij. Nazwij kolory figur. Zadaniem dziecka jest
narysowanie figur według wzoru i pokolorowanie ich odpowiednimi kolorami. Jeśli dziecko
nie będzie potrafiło narysować kształtu, użyj podpowiedzi manualnej- pokieruj ręką dziecka
podczas rysowania).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Wykonanie masażu ciała z mocniejszym dociskiem w obrębie klatki piersiowej i pleców.
2. Zapinanie i dopinanie guzików.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie
wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie
piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki
higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą
strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej !
Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony
i płuc do pięknej artykulacji !

Gabriela Z.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Rozwijanie orientacji przestrzennej- rozmieszczanie elementów na ilustracji według instrukcji
słownej (Rodzicu wydrukuj kartę pracy, poproś dziecko o wycięcie obrazków potrzebnych do
przyklejenia. Pomieszaj je. Zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich przedmiotów i przyklejenie
ich na wieszak według instrukcji słownej Rodzica).

2. Czytanie sekwencji samogłosek takich samych (Rodzicu wydrukuj kartę pracy w dwóch
egzemplarzach. W pierwszym przypadku- rozetnij wzdłuż wierszy. W drugim-wzdłuż wiersz
i dodatkowo odetnij obrazki: taka wersja będzie potrzebna jak zadaniem Marysi będzie dobranie
sekwencji do ilustracji. Pani oczywiście opowiada ilustracje np. Dziewczynka wystraszyła się myszymówi AAA , robiąc krótkie pauzy po każdej literze itd.). Zasada czytania jest taka: 1.Powtarzanie.
Rodzic odczytuje sekwencję samogłosek AAA, a dziecko je powtarza (dotykając palcem każdej litery).
Analogicznie z pozostałymi samogłoskami. 2. Rozumienie (różnicowanie). Dorosły
wskazuje sekwencję samogłosek a dziecko ją odczytuje lub odwrotnie – dorosły wymawia sekwencje
samogłosek a dziecko ją wskazuje. Można użyć polecenia ,, Pokaż AAA" lub ,,daj AAA"- sekwencje
samogłosek są rozłożone przed chłopcem. 3.Nazywanie (czytanie). Na tym etapie realizujemy zamianę
rolami: raz dziecko uczy dorosłego a raz dorosły dziecko, np. dziecko odczytuje sekwencje
samogłosek lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje, natomiast rodzic wskazuje
odpowiednią sekwencję samogłosek).

AAA
EEE
iii
OOO
UUU
YYY

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Porządkowanie chronologiczne zdarzeń, znajdowanie związków przyczynowo- skutkowych.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Omówcie pary obrazków. Gabrysiu, zaznacz krzyżykiem w okienku lub wskaż
palcem przy każdym z 4 rysunków kolejność zdarzeń.

Michał S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Układanie wzoru w konturach (Rodzicu proszę wydrukuj kartę i wytnij potrzebne elementy.
Zadaniem dziecka jest ułożenie elementów na wzorze, tak aby powstała łódka. Następnie
naklejenie ich na wzór. Rodzicu możesz najpierw zademonstrować ułożenie łódki i powiedzieć,
,,Teraz Ty” lub, Zrób tak samo”).

2. Adekwatne nazywanie obrazków- zwierzęta. Dopasowywanie fragmentów do obrazków
(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 ze zwierzętami przyklej na większą kartkę. Dziecko kręci spinerem
na planszy- nazywa zwierzę na którym zatrzyma się spiner czerwonym ramieniem. Następnie
dopasowuje do niego fragment jego sierści. 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. Rozwijanie orientacji przestrzennej- rozmieszczanie elementów na ilustracji według
instrukcji słownej (Rodzicu wydrukuj kartę pracy, poproś dziecko o wycięcie obrazków
potrzebnych do przyklejenia. Pomieszaj je. Zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich
przedmiotów i przyklejenie ich na wieszak według instrukcji słownej Rodzica).

2. Globalne czytanie rzeczowników- zwierzęta- kot,pies, koń, kura, owca, byk (Rodzicu proszę
codziennie prezentuj dziecku planszę z nazwami zwierząt.. Dzięki temu nauczy się ono
rozpoznawać wyrazy całościowo, nie znając jeszcze wszystkich liter. Kolejnym etapem jest
wycięcie obrazków i podpisów- zadaniem dziecka jest dopasowanie podpisu do każdego
obrazka).
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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.

Adrianna K.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia czytania – pseudosłowa – sylaby otwarte z głoską /M/P.




Mamo pomóż proszę Adzie. Zadaniem Ady jest:
przeczytanie sylab otwartych z głoską /M/P
wycięcie rybek i ich imion
narysowanie akwarium/kuli – przyklejenie kolejno każdej rybki i jej imienia po uprzednim jego przeczytaniu
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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.

Dawid D.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
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.
Zdjęcie/Rysunek

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. Rodzic/Opiekun

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) P.w.- Siad skrzyżny, ręce
oparte na kolanach. Ruch: Wdech-wyprost
tułowia i uwypuklenie klatki piersiowej, a
następnie wydech z opuszczeniem głowy.
Powtórzenia: 4 razy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce w
skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej
strony trzyma wstążki (tasiemki) .
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem głowy w
bok a następnie dmuchnięcie na wstążkę.
Powtórzenia: 4 razy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Zdjęcie/Rysunek

ćwiczy z dzieckiem.
Opis ćwiczenia

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Jedna ręka leży na klatce
na klatce piersiowej, druga dłoń na
brzuchu. Ruch: Wdech- nosem dłoń na
brzuchu unosi się a następnie wdech
ustami-dłoń na brzuchu opada wraz z
brzuchem. Powtórzenia: 4 razy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w bok leżą na podłodze.
Ruch: Wdech nosem, a następnie wydech
ustami, z objęciem uciskiem rękoma
klatkę piersiową. Powtórzenia: 4 razy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, na stole stoi zapalona świeca.
Ruch: Wdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 4 razy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami.
Powtórzenia: 4 razy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle. Na stole
naczynie z wodą. W wodzie zanurzona
rurka. Ruch: Wdmuchiwanie powietrza do
wody przez rurkę. Powtórzenia: 4 razy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
wspomaga wydech. Powtórzenia: 4 razy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r

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!

Wiktor S.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej 2, 3 elementowej – zajęcia z obrazkami.
Proszę przygotować 6 par takich samych obrazków (na przykład z układanek memory, kart Piotrusia) lub wydrukować
dwa razy obrazki zamieszczone poniżej, wyciąć.
Rozłożyć na stoliku pierwszy zestaw obrazków – dla Wiktora – nazwać przedmioty – zakryć kartką. Ze swojego
identycznego zestawu proszę pokazać Wiktorowi kolejno dwa, odłożyć , odwracając na stolik. Zadaniem Wiktora jest
ułożenie tych samych obrazków ze swojego zestawu w porządku od lewej do prawej, zaczynając od pierwszego
pokazanego obrazka. Proszę zacząć od demonstracji. Jeśli Wiktor będzie układał sekwencję dwuelementową, proszę
przejść do 3 elementowej

Przykładowe zajęcia tutaj: (34) Asia - ćwiczenie pamięci sekwencyjnej 3 elementowej. - YouTube

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie
wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie
piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki
higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą
strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej !
Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony
i płuc do pięknej artykulacji !

Maciej F.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zapinanie i odpinanie guzików.
2. Nawlekanie makaronu na sznurek.
3. Skoki w dal przez niską przeszkodę.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Czytamy.
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Proszę pomóc w razie konieczności.
Maciuś, przeczytaj teksty. Pokoloruj obrazki.

Oliwier L.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania 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!
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad
skrzyżny tyłem do ściany. Plecy
przylegają do ściany. Jedna dłoń pod
odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa.
Ruch: Napięcie mięśni brzucha z
przyciśnięciem odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do ściany. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. 2) 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 6 razy.
Ćw. 3) P.w.- Stanie tyłem do ściany w
postawie skorygowanej (opisanej w
ćw. 1) Ruch: Powolne przejście do
półprzysiadu z kontrolą przylegania
pleców do ściany i zachowanie
postawy skorygowanej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 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.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej z woreczkiem na głowie
lub książką. Ruch: Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej i
z utrzymaniem woreczka na głowie na
odcinku ok. 2-3 metrów.
Powtórzenia: 4 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Stanie tyłem do
ściany w postawie skorygowanej.
Ruch: Krok w przód z zachowaniem
postawy skorygowanej. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle przed
stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „lekkie przedmioty
utrzymujące się na wodzie”.
Ruch: Wdech nosem a następnie
dmuchanie w „przedmioty” tak aby
poruszały się po wodzie.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do
ściany. Pięty, biodra, plecy i głowa
przylegają do ściany. Ręce
wyprostowane wzdłuż tułowia. Ruch:
Powolne przejście do półprzysiadu, z
kontrolą przylegania pleców do ściany
i zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 6 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.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Co robi misio? Czynności. Sekwencje.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Przeczytaj polecenie. Możecie wyciąć obrazki z prawej strony i przykleić obok takich
samych czynności, które wykonuje miś.
Co robi misio? Wskaż obrazki dziewczynki, która robi to samo.

2. Sekwencje
Pomaluj wagoniki wg wzoru.

