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

1. Bartku pokaż i powiedz gdzie jest kot? ( Rodzic czyta zdania).

KOT JEST POD KRZESŁEM.
KOT JEST NA KRZEŚLE.
KOT JEST W SZAFIE
2. Bartku 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).

3. Bartku narysuj figury geometryczne według mojego wzoru. Użyj takich samych kolorów
kredek do rysowania. (Rodzicu pokaż palcem każdą figurę i nazwij. Nazwij kolory figur. Jeśli
dziecko nie będzie potrafiło narysować kształtu, użyj podpowiedzi manualnej- pokieruj ręką
dziecka podczas rysowania).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie przez przeszkody ustawione w różnych płaszczyznach i na różnej

wysokości.
2. Czołganie się pod niskimi przeszkodami.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności
rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w godzinach popołudniowych lub
wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie
ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować
postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
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
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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Zdjęcie/Rysunek

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: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. 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: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. 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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie
po 3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. 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.

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

1.Tomku popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Proszę wydrukować kartę
pracy . Zadanie dziecka polega na wycięciu i dopasowaniu do obrazków etykiet
obrazkowo- wyrazowych znajdujących się na dole strony. Rodzic czyta, dziecko
dopasowuje i przykleja).

2.Tomku wytnij sylaby, pomieszaj i ułóż z nich wyrazy (Rodzicu proszę wydrukuj kartę
pracy. Dyktuj dziecku wyrazy do ułożenia- kura, motyl, sowa, zupa, maki, kubek, pilot,
woda, lody).

Tomku wytnij sylaby z dołu strony i uzupełnij nimi wyrazy pod obrazkami

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Dmuchanie piłeczki pingpongowej do mini bramki w pozycji na brzuchu.
2. Przechodzenie po rozciągniętym sznurku- ćwiczenia równoważne.
3. Zdejmowanie skarpetek stopami.

Mgr Klaudia Matuszek
Rozwijanie umiejętności matematycznych
Drogi rodzicu. Przygotuj dziecku poniższe karty pracy. I zaproś do wspólnego wykonywania zadań. Przeczytaj dziecku
polecenie.
Polecenie
WEŹ ULUBIONY KOLOR KREDKU I POŁĄCZ CYFRY Z ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ KROPEK.

Drogi rodzicu. Przygotuj dziecku kartę pracy. I zaproś do wspólnego wykonywania zadań. Przeczytaj dziecku polecenie.
POLECENIE
WEŹ DO RĘKI ŻÓŁTĄ KREDKĘ I POKOLORUJ TYLE KÓŁEK ILE KROPEK JEST W KWADRACIE.

Anna D.
Mgr Klaudia Matuszek
DOSKONALENIE PERCEPCJI WZROKOWEJ
RODZICU, PRZYGOTUJ DLA DZIECKA PONIŻSZĄ KARTĘ PRACY. ZAPROŚ DO WSPÓLNEGO WYKONANIA ZADANIA.
MOTYWUJ DZIECKO I ZACHĘCAJ. POZWÓL DZIECKU WYBRAĆ KOLOR KREDKI, KTÓRA BĘDZIE POTRZEBNA DO
WYKONANIA ZADANIA. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE.

RODZICU, PRZYGOTUJ DLA DZIECKA PONIŻSZĄ KARTĘ PRACY. ZAPROŚ DO WSPÓLNEGO WYKONANIA ZADANIA.
MOTYWUJ DZIECKO I ZACHĘCAJ.PRZYGOTUJCIE PRZEDMIOTY POTRZEBNE DO WYKONANIA ZADANIA (NOŻYCZKI, CZYSTĄ
KARTKĘ I KLEJ). PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE.
POLECENIE
WYTNIJ I DOPASUJ DO SIEBIE ODPOWIEDNIE ELEMENTY OBRAZKÓW. UŁOŻONE OBRAZKI PRZYKLEJ NA CZYSTĄ KARTKĘ.

DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE. ZACHĘCAJ DO WYKONANIA ZADANIA.
WSPIERAJ I MOTYWUJ DZIECKO I NAGRADZAJ.
POLECENIE:
DOPASUJ CIENIE DO OBRAZKA. POŁĄCZ JE ZE SOBĄ .

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności
rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w godzinach popołudniowych lub
wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie
ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować
postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
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
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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Zdjęcie/Rysunek

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: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. 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: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. 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: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
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: 2 serie
po 3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. 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 Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Aniu popatrz na obrazki. Nazwij zwierzęta.
(Zadaniem dziecka jest nazwanie wszystkich zwierząt. Jeśli dziecko nie nazywa/lub nazywa
nieprawidłowo- rodzic modeluje- sam nazywa. Dziecko powtarza).

2. Aniu 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- liter , rodzic modeluje- nazywa, a dziecko
powtarza. Następnie rodzic mówi ,,pokaż O,U,A itd. Kolejnym wariantem ćwiczenia jest
wydrukowanie karty pracy i rozcięcie. Zadaniem dziecka jest dopasowanie obrazka do
samogłoski i przeczytanie jej).

3. Aniu ułóż obrazek w konturach. Powiedz ,, co to jest?” ( Rodzicu wydrukuj wzór i elementy
do wycięcia. Wytnij je. Zadaniem dziecka jest ułożenie i naklejenie kolorowych elementów w
konturach) .

Krystian D.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Dmuchanie piłeczki pingpongowej do mini bramki w pozycji na brzuchu.
2. Zabawa w „Raz, dwa, trzy- baba Jaga patrzy.”- Dziecko biega swobodnie, na hasło mamy : „raz, dwa,
trzy, baba Jaga patrzy, dziecko stoi bez ruchu.
3. Zdejmowanie skarpetek stopami.

Mgr Klaudia Matuszek
Rozwijanie percepcji wzrokowej.
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY DLA DZIECKA. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE
WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ZADANIA.

I

Polecenie
DOPASUJ DO SIEBIE TAKIE SAME WYRAZY. WYTNIJ KOLOROWE WYRAZY I PRZYKLEJ W ODPOWIEDNICH RAMKACH.

DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY DLA DZIECKA. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE
I WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ZADANIA.
POLECENIE
ODSZUKAJ TAKIE SAME FIGURY I POLICZ JE. NARYSUJ POD ZADANIEM TRÓJKĄT, KWADRAT, PROSTOKĄT ORAZ KOŁO I
ZAPISZ ILE TYCH FIGUR JEST NA OBRAZKU.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Miłej zabawy!

Ksawery J.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i ściągające łopatki.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności
rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w godzinach popołudniowych lub
wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie
ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować
postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
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
ROZWIJANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ ORAZ WDRAŻANIE DO ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS WYKONYWANIA
ZADAŃ.
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY I ZAPROŚ DZIECKO DO WSPÓLNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ. WSPIERAJ,
KIERUJ LECZ NIE WYRĘCZAJ. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE.ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY DZIECKO PODCZAS WYKONYWANIA
ZADAŃ NIE ODCHODZIŁO OD STOŁU I SKUPIŁO SIĘ NA ZADANIU.
POLECENIE

ROZWIJANIE UMIEJETNOSCI MATEMATYCZNYCH ORAZ WDRAŻANIE DO ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS
WYKONYWANIA ZADAŃ.
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY I ZAPROŚ DZIECKO DO WSPÓLNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ. WSPIERAJ,
KIERUJ LECZ NIE WYRĘCZAJ. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE.ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY DZIECKO PODCZAS WYKONYWANIA
ZADAŃ NIE ODCHODZIŁO OD STOŁU I SKUPIŁO SIĘ NA ZADANIU.
POLECENIE

Dawid Z.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Siad skrzyżny, przypinamy klamerki prawą ręką na lewą stronę , lewą ręką na prawą
stronę .
2. „Pranie skarpetek”- dziecko siedzi na podłodze, ręce oparte za plecami o podłogę; ruch:
dziecko przy użyciu stóp „pierze” zdjęte skarpety.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Dawid popatrz na ilustrację i powiedz kogo widzisz. Nazwij wszystkie elementy obrazka
(Rodzicu zadanie dziecka polega na nazwaniu zawodu, wszystkich obrazków. Następnie
wybraniu tylko tych atrybutów, które pasują do zawodu lekarza).

2. Dawid popatrz na obrazki i powiedz gdzie jest mysz? (Rodzic czyta, dziecko
pokazuje).

MYSZ JEST ZA PUDŁEM.
MYSZ JEST OBOK PUDŁA.
MYSZ JEST PRZED PUDŁEM.

3. Dawid policz owoce i pokaż odpowiednią liczbę (Rodzicu najpierw dziecko
przypomina sobie liczby. Liczy od 1 do 10- z gestem wskazywania palcem każdej
liczby. Następnie liczy owoce w rzędach i wskazuje odpowiednią liczbę).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alicja B.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Ala ,, pokaż …” (Przy pierwszej próbie ćwiczenia polecenie wsparte jest gestem
wskazywania palcem, w dalszych etapach ćwiczenia rodzic wycofuje dłoń i polecenia
wydawane są tylko werbalnie. Zadaniem dziecka jest po usłyszeniu polecenia wskazać
właściwe zwierzę. 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 z pomocą rodzica).

2. Wyrabianie nawyku celowości i płynności ruchów. Segregowanie według kolorów z
użyciem przedmiotów dostępnych w domu. (Rodzicu proszę naszykuj 3 kolorowe
pojemniki- np. czerwony, zielony i niebieski 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 . Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności lub
wrzuci przedmiot do niewłaściwego pojemnika- podpowiedz manualnie-kierując ręką
dziecka).

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
SPRÓBUJ NAŚLADOWAĆ GŁOSY ZWIERZĄT NA OBRAZKU.

Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWCZYCH.
DROGI RODZICU. WYKONUJĄC TO ZADANIE ROZWIJAMY U DZIECKA ROZUMIENIE WYRAŻEŃ DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH, A TAKŻE
WDRAŻAMY DO ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA. ZWRÓĆMY UWAGĘ, ABY DZIECKO 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? .
NASTĘPNIE RAZEM ZAŚPIEWAJCIE PIOSENKĘ Z POKAZYWANIEM. WPISZ W GOOGLE ADRES STRONY https://youtu.be/-ZE8pcBtOgY
I ŚPIEWAJ RAZEM Z DZIECKIEM UCZĄC JE NAŚLADOWANIA.

Nadia Ł.
Mgr Alicja Borys-Fizela
1. Nadia popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Rodzicu proszę wydrukuj
kartę pracy . Najpierw dziecko wskazuje obrazki i mówi gdzie jest kot. Następnie wycina
i dopasowuje do obrazków etykiety obrazkowo- wyrazowe znajdujące się na dole
strony. Przykleja je przy odpowiednich obrazkach).

2. Nadia 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).

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w
obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni,
skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w
godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45 min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
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.

Mgr Klaudia Matuszek
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
DROGI RODZICU. ZAPROŚ DZIECKO DO WSPÓLNEJ PRACY. POPROŚ, ABY PRZECZYTAŁO GŁOŚNO TEKST , A NASTĘPNIE
UDZIELIŁO ODPOWIEDZI NA PYTANIA. NADIA Z PEWNOŚCIĄ SOBIE PORADZI 
POLECENIE
PRZECZYTAJ TEKST I ODPOWIEDZ NA PYTANIA ZAWARTE POD TEKSTEM.

POLECENIE
PRZECZYTAJ TEKST I ODPOWIEDZ NA PYTANIA ZAWARTE POD TEKSTEM.

Mariem M.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Marysia ,,pokaż…” ( Rodzic demonstruje ruch wskazywania palcem i mówi ,, pokaż”.
Następnie rodzic mówi ,,pokaż pies”, ,,pokaż żaba”, itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko
nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic
kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i jeszcze raz powtarza wyraz. 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 nazywania obrazków).

2. Rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej mowę PECS.
Rodzicu wydrukuj symbol PECS. Zalaminuj, przyklej miękki rzep. Pokaż dziecku. Wybierz np.
symbol lalki z segregatora Marysi, przygotuj zabawkową lalkę. Pokaż dziecku zabawkę i
powiedz ,, To jest lalka”. A teraz ułóż taką samą konstrukcję z symboli pcs na pasku
zdaniowym i przeczytaj. Następnie poproś dziecko o przeczytanie paska zdaniowego. Odłóż
obrazki do książki- obrazek ,, to jest” przyklej na okładce segregatora, drugi schowaj do książki.
Przygotuj kilka przedmiotów z obrazków Marysi w książce. Pokazuj pojedynczo i pytaj ,, Co to
jest?”. Zadaniem dziecka jest przyklejenie na pasku zdaniowym startera ,, to jest”, odnalezienie
adekwatnego obrazka w książce- przyklejenie na pasku zdaniowym, wymiana paska
zdaniowego i odczytanie zdania z Pani pomocą( z jednoczesnym wystukiwaniem elementów
paska zdaniowego- każdego obrazka) np. ,,To jest zabawka”, ,, To jest picie” itd. Powodzenia 

3. Marysia ułóż obrazki ( Rodzicu wydrukuj kartę pracy. Wytnij elementy. Na kartkę przyklej
elementy przedstawiające tułów zwierząt. Głowy zwierząt rozłóż przed dzieckiem . Powiedz np.
,,słoń- ułóż”. Zadaniem dziecka jest odszukanie głowy słonia, dopasowanie jej do tułowia na
kartce i przyklejenie. Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności lub weźmie/ dopasuje
nieprawidłowy obrazek- podpowiedz manualnie, kierując ręką dziecka na właściwy obrazek
głowy lub tułowia).

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.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWCZYCH.
DROGI RODZICU. POKAŻ DZIECKU KOLEJNE OBRAZKI, ZADEMONSTRUJ JE I ZACHĘĆ DO POWTÓRZENIA ZA TOBĄ. CHWAL
KAŻDY NAJMNIEJSZY POSTĘP DZIECKA.

ZRÓB TAK (ZAKLASZCZ W DŁONIE)

ZRÓB TAK (STAŃ NA JEDNEJ NODZE)

ZRÓB TAK (KUCNIJ)

NA KONIEC RAZEM ZAŚPIEWAJCIE PIOSENKĘ „MYJ RĘCE” Z POKAZYWANIEM. WPISZ W GOOGLE ADRES STRONY
https://youtu.be/-ZE8pcBtOgY I ŚPIEWAJ RAZEM Z DZIECKIEM UCZĄC JE NAŚLADOWANIA.

Gniewosz K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Gniewko ,,pokaż…” i nazwij zwierzęta ( Rodzic wybiera losowo zwierzęta i mówi ,,
pokaż” ( np. kot itd.). Dziecko pokazuje i nazywa. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic kieruje
rękę dziecka na właściwy obrazek i nazywa. Jeśli dziecko nie nazywa/lub nazywa
nieprawidłowo- rodzic modeluje: sam nazywa. Dziecko powtarza Można również wydrukować
kartę pracy w dwóch egzemplarzach. Jeden wyciąć. Następnie nazywać wycięte zwierzęta w
kolejności losowej. Zadaniem dziecka jest odszukanie właściwego zwierzęcia/ nazwanie go i
naklejenie na wzór).

2. Gniewko policz elementy na każdym obrazku. Pokaż odpowiednią liczbę (Najpierw
dziecko pokazuje palcem każdą liczbę od 1 do 5 i nazywa. Potem pokazuje każdą liczbę
przyporządkowaną do obrazka i też 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).
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Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia pamięci, uwagi słuchowej – sekwencje słuchowe

Do pociągu mogą wsiadać kolejno rożne postaci/przedmioty – możecie wykorzystać kolorowe klocki, zdjęcia ulubionych bohaterów bajek, członków rodziny. Tutaj - poniżej
– rysunki zwierząt i chłopca – trzeba je rozciąć.
Zacznijcie od dwóch/trzech wagoników a następnie stopniowo zwiększajcie ich ilość.
Rozłóżcie rysunki/postaci/ zdjęcia/klocki – Mama mówi – wymienia – co/kto wsiada do pociągu, Gniewosz zapamiętuje całą wypowiedzianą przez mamę sekwencję –
układa kolejno na wagonikach – od lewej do prawej strony. Jeśli Gniewosz nie zapamięta - można powtórzyć TYLKO całą sekwencję
Przykładowe ćwiczenie – filmik - znajdzie Pani na stronie: https://www.facebook.com/watch/?v=1250461635056365&redirect=false

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w
obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni,
skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w
godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Ręce oparte na podłodze
z tyłu. Ruch: Maksymalne zgięcie
grzbietowe stóp. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty. Podeszwy
stóp złączone. Ruch: Wyprost nóg w
stawach kolanowych, z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp oparte na
lasce, pięty w górze. Ruch:
Przesuwanie laski jak najdalej w
przód, bez dotykania piętami podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, stopy
oparte na lasce (kij od szczotki),
leżącej na podłodze. Ruch: Naciskanie
stopami na laskę i toczenie laski w
przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp zawinięte na
lasce.
Ruch: Przestawianie stóp krokiem
dostawnym w bok, z przyciskaniem
palców do laski. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle, laska
ustawiona pionowo przed krzesłem,
trzymana rękoma. Palce stóp
zawinięte na lasce. Ruch:
Przestawianie stóp jedna nad drugą po
lasce. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Palce stóp powinny być cały
czas zawinięte na lasce.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie.
Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę, a następnie wydech
ustami, ze skłonem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. Na podłodze,
przed stopami leży laska (kij od
„szczotki”), palce stóp zawinięte na
lasce. Ruch: Przesuwanie się w bok
krokiem dostawnym z przyciskaniem
palców do laski. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

