Ernest Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Układanie/ opowiadanie historyjek obrazkowych- (Rodzicu wydrukuj kartę pracy, wytnij
wszystkie elementy, rozłóż przed dzieckiem w losowej kolejności. Zadanie dziecka polega na
odnalezieniu wszystkich obrazków z każdej historyjki. Ułożeniu każdej historyjki/naklejeniu na
kartkę i opowiedzeniu. Wspólnie nadajcie tytuły każdej historyjce i podpiszcie je. Wesprzyj
dziecko podczas opowiadania).

2. Rozpoznawanie/ nazywanie miejsc - miasto, wieś (zadanie dziecka polega na rozpoznaniu
i nazwaniu miejsc- miasto, wieś. Następnie na nazwaniu pozostałych elementów ilustracji i ich
dopasowaniu odpowiedniego miejsca. Można również wydrukować kartę, wyciąć elementy
i przykleić na kartkę zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami).

Michalina S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Układanie/ opowiadanie historyjki obrazkowej (Rodzicu wydrukuj historyjkę, poproś
dziecko o wycięcie obrazków. Zadaniem dziecka jest ułożenie historyjki/ przyklejenie na
kartkę i opowiedzenie oraz nadanie jej tytułu. Rodzicu zapisz zdania, które wypowiada dziecko
pod każdym obrazkiem).

2. Kopiowanie prostych rysunków według wzoru (Rodzicu wydrukuj wzór).

Hanna K.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie i naśladowanie odgłosów płynących z urządzeń domowych np. czajnik, odkurzacz.
2. Huśtanie dziecka w kocu.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania. Wspieraj, ale
nie wyręczaj.
1. Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, wskazywanie na właściwy obrazek. (Proszę uruchomić ćwiczenie
dźwiękowe poprzez najechanie na link. Link przekieruje do właściwej, bezpłatnej strony. Rodzic najpierw
nazywa każde z dwóch zwierząt z prawej strony- np. KROWA, PIES. Następnie uruchamia dźwięk suwakiem
z lewej strony. Dziecko słucha. Po demonstracji dźwięku mówi ,,pokaż które zwierzę robi ,,MU” itd.,
a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Proszę zachęcać dziecko
do naśladowania dźwięków mowy).

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Los_animales/Animales_yd561867qg
2. Łączenie obrazków/ przedmiotów na zasadzie asocjacji-co do siebie pasuje? (Rodzicu proszę pokaż
i nazwij obrazki/przedmioty. Opowiedz dziecku co do siebie pasuje- np. buty pasują do piłki. Najlepiej
zademonstrować to na konkretnych przedmiotach. Rozłożyć je przed dzieckiem . I dobierać w pary: but +piłka
i zademonstrować ruch kopnięcia, papier + nożyczki i zadeomonstrować wycinanie itd. Następnie proszę
pomieszać przedmioty i zapytać ,,co do siebie pasuje? Pokaż/dopasuj ).

Liliana Ś.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, wskazywanie na właściwy obrazek.
(Proszę uruchomić ćwiczenie dźwiękowe poprzez najechanie na link. Link przekieruje do
właściwej, bezpłatnej strony. Rodzic najpierw nazywa każde z dwóch zwierząt z prawej
strony- np. KROWA, PIES. Następnie uruchamia dźwięk suwakiem z lewej strony. Dziecko
słucha. Po demonstracji dźwięku mówi ,,pokaż które zwierzę robi ,, MU” itd., a dziecko
pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Proszę zachęcać
dziecko do naśladowania dźwięków mowy).

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Los_animales/Animales_yd561867qg

2. Łączenie obrazków/ przedmiotów na zasadzie asocjacji-co do siebie pasuje? (Rodzicu
proszę pokaż i nazwij obrazki/przedmioty. Opowiedz dziecku co do siebie pasuje- np. buty
pasują do piłki. Najlepiej zademonstrować to na konkretnych przedmiotach. Rozłożyć je
przed dzieckiem. I dobierać w pary: but +piłka i zademonstrować ruch kopnięcia, papier +
nożyczki i zadeomonstrować wycinanie itd. Następnie proszę pomieszać przedmioty
i zapytać -co do siebie pasuje? Pokaż/dopasuj).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Odgłosy zwierząt.
Obrazki można wyciąć lub wskazać palcem.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Liliano, to wąż, owca, krowa, pisklę, kura. Które zwierzę wydaje taki dźwięk?

Maja Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Wykluczanie niepasujących elementów ze zbiorów.
Maja 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. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
Maja pokaż gdzie jest kot?







na pudełku
przed pudełkiem
wełna jest obok pudełka
w pudełku
z lewej strony pudełka
za pudełkiem

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.

Oliwier K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, wskazywanie na właściwy obrazek.
(Proszę uruchomić ćwiczenie dźwiękowe poprzez najechanie na link. Link przekieruje do właściwej,
bezpłatnej strony. Rodzic najpierw nazywa każde z dwóch zwierząt z prawej strony- np. KROWA,
PIES. Następnie uruchamia dźwięk suwakiem z lewej strony. Dziecko słucha. Po demonstracji
dźwięku mówi ,,pokaż które zwierzę robi ,,MU” itd. , a dziecko pokazuje. Jeśli dziecko nie wskazuje,
rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Proszę zachęcać dziecko do naśladowania dźwięków mowy).

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Los_animales/Animales_yd561867qg

2. Łączenie obrazków/ przedmiotów na zasadzie asocjacji-co do siebie pasuje? (Rodzicu proszę
pokaż i nazwij obrazki/przedmioty. Opowiedz dziecku co do siebie pasuje- np. buty pasują do piłki.
Najlepiej zademonstrować to na konkretnych przedmiotach. Rozłożyć je przed dzieckiem . I dobierać
w pary: but +piłka i zademonstrować ruch kopnięcia, papier + nożyczki i zadeomonstrować wycinanie
itd. Następnie proszę pomieszać przedmioty i zapytać ,,co do siebie pasuje? Pokaż/dopasuj).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Naśladowanie odgłosów płynących z urządzeń domowych np. czajnik, odkurzacz.
2. Wspinanie się na niskie przeszkody np. na kanapę, na krzesło- na polecenie słowne.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową dłoni i palców.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
Opis ćwiczenia/zabawy

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za
pomocą klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc
przed lustrem porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać
barkami do przodu i do tyłu.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po
pokoju udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką
laskę gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka
doczepiona jest niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na
kijek tak żeby przeciągnąć do siebie zabawkę.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc kończyny górne w ustawieniu probacyjnym
przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze
(np. małą naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element
zginając i prostując stawy śródręcza. Uwagi; zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko
chowało i pokazywało elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie,
równocześnie obiema rękoma i naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj
„buźkę”. Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po
kolei. Uwagi: jeśli dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej
kartce. Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po
kolei macza polec w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek
każdym palcem po kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop
kilka małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest
wyciągnięcie z masy zatopionych przedmiotów.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają
dwie buzie wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka.
W ten sposób dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się
udając zabawę w siłowanie się dwóch zwierzaków.

Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.
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Bartłomiej Dz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Dopasowywanie konkretów według kolorów (Rodzic na dużej kartce rysuje mazakiem dwa
kwadraty- jeden czerwony, jeden zielony. Następnie wycina kilka kwadratów z zielonego
i czerwonego papieru. Pokazuje dziecku czerwony kwadrat i nazywa- CZERWONY, pokazuje
zielony kwadrat i nazywa- ZIELONY. Rodzic demonstruje wykonanie zadania- bierze
czerwony kwadrat, mówi TAKI, układa kwadrat w czerwonym konturze na kartce i mówi TU
Rodzic podaje dziecku kwadraty wybrane losowo, nazywa kolor i zachęca dziecko do
dopasowania ich do odpowiednich konturów na kartce. Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności
lub dopasowuje kwadraty w nieprawidłowy sposób- rodzic pomaga, kierując ręką dziecka na
właściwy kontur narysowany na kartce. Najlepiej przykleić kwadraty w konturach).

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski prymarne – rozpoznawanie, naśladowanie.
Mamo pomóż proszę Bartkowi. Proszę wyciąć/narysować auta, nakleić na gruby papier/tekturkę. Rozciąć załączone samogłoski lub napisać na małych karteczkach.
Zadaniem Bartka jest:
a. Rozpoznanie (wybiera spośród dwóch) samogłosek A/ U /i /oraz przyklejenie każdej z nich na inne auto
b. Rozpoznanie autek (samogłosek) i przyklejenie samochodów do pudełek po zapałkach (do bocznej krawędzi)
c. Rozpoznanie pozostałych samogłosek z załączonego zestawu i włożenie kolejno do właściwego samochodu - np. A do pudełeczka/samochodu A. Każdy samochód
może odjechać do garażu (pudełka), oznaczonego właściwą samogłoską
d. Teraz można rozładować samochody aby pomalować ładunek – samogłoski – rozpoznawać /naśladować wypowiedzianą samogłoskę – kolorować.

AAUU i i
AAUU i i
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.

Aleksander Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sylaby otwarte z głoską/ Ł/ - naśladowanie, rozpoznawanie, czytanie. Różnicowanie sylab otwartych z głoską L/Ł
Proszę pomóc Olkowi
Pewnej mamie urodziły się pięcioraczki. Każde z nich płakało – ( proszę przeczytać Olkowi sylaby z głoską Ł – płaczące dzieci - Olek patrzy, powtarza/ naśladuje) i mama
każdemu dawała smoczek. Oluś pomóż mamie dać smoczek każdemu z dzieci ( Proszę czytać sylabę z głoską Ł – płaczące dziecko a Olek podaje smoczek podpisany taką
samą sylabą – czytamy – dziecko płacze ŁO – dostaje smoczek ŁO…..itd.
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Proszę wyciąć oddzielnie sylaby z głoską Ł/L (po trzy w zestawie)
Zadaniem Olka jest przeczytanie – jak płacze dziecko/ jak śpiewa dziecku mama – wg – dziecko ŁA ŁA ŁA/ mama LA LA LA; dziecko ŁU ŁU ŁU/mama LU LU
LU….itd.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Rozpoznawanie/ nazywanie miejsc - miasto, wieś ( zadanie dziecka polega na rozpoznaniu
i nazwaniu miejsc- miasto, wieś. Następnie na nazwaniu pozostałych elementów ilustracji i ich
dopasowaniu odpowiedniego miejsca. Można również wydrukować kartę, wyciąć elementy
i przykleić na kartkę zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami).

2. Dorysowywanie brakującej części rysunku- symetria (Rodzicu wydrukuj kartę. Zadanie
dziecka polega na dorysowaniu do każdego rysunku brakującej połowy).

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!

Filip Sz.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Odgłosy zwierząt.
Obrazki można wyciąć lub wskazać palcem.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Filipku, to wąż, owca, krowa, pisklę, kura. Które zwierzę wydaje taki dźwięk?

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Dopasowywanie brakujących części obrazka. (Rodzic kładzie przed dzieckiem wydrukowaną
ilustrację . Na ilustracji znajduje się kilka białych pól. Rodzic trzyma w ręce obrazki pasujące
kolorystycznie do brakujących elementów. Zadaniem dziecka jest dopasować brakujące obrazki do
ilustracji, tak by po dopasowaniu stanowiła jedną całość. Początkowo rodzic modeluje prawidłowe
wykonanie zadania, a następnie zachęca dziecko do powtórzenia czynności. Następnie rodzic
nazywa obrazki).

2. Uzupełnianie kategorii- owoce, zabawki (Rodzicu wydrukuj etykiety na pudełka. Rodzic kładzie
przed dzieckiem 2 pudełka z naklejonymi etykietami. Następnie rozkłada konkretne przedmioty
dostępne w domu np. jabłko, banan, cytryna, auto, piłka, miś, klocki itd. Pokazuje każdy i nazywa.
Teraz dotyka pierwszego pudełka i mówi ,, owoce”, dotyka drugiego- zabawki. Następnie demonstruje
prawidłowe wykonanie całego zadania. Losowo wybiera konkrety, nazywa i wkłada do właściwych
pudełek. Rodzic wyjmuje wszystkie przedmioty z pudełek. Rozkłada je losowo przed dzieckiem.
Podaje dziecku pierwszy element i mówi ,, dopasuj”. Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności lub
nieprawidłowo dołożyło element, kieruje rękę dziecka do właściwego pudełka. Rodzic kontroluje
pracę dziecka i wycofuje stopniowo podpowiedź manualną.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski prymarne – rozpoznawanie, naśladowanie
Mamo pomóż proszę Filipowi. Proszę wyciąć auta, nakleić na gruby papier/tekturkę. Rozciąć załączone samogłoski. Zadaniem Filipa jest:
e. Rozpoznanie (wybiera spośród dwóch) samogłosek A/ U /i /oraz przyklejenie każdej z nich na inne auto
f. Rozpoznanie autek (samogłosek) i przyklejenie samochodów do pudełek po zapałkach (do bocznej krawędzi)
g. Rozpoznanie pozostałych samogłosek z załączonego zestawu i włożenie kolejno do właściwego samochodu - np. A do pudełeczka/samochodu A. Każdy samochód
może odjechać do garażu (pudełka), oznaczonego właściwą samogłoską
h. Teraz można rozładować samochody aby pomalować ładunek – samogłoski – rozpoznawać /naśladować wypowiedzianą samogłoskę – kolorować.
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Dawid Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie zdań. Rozumienie pytań kto?/ Co robi?
Mamo pomóż proszę Dawidowi.
- Dawid pokaż mamie, powiedz – kto śpi?, kto liczy?, kto gotuje?, kto czyta?, kto pływa?, kto prasuje?
- Mamo zapytaj Dawida, wskazując odpowiedni obrazek - Co robi pani?; Co robi chłopiec?; Co robi kotek? Co robi
piesek?; Co robi dziewczynka?
- Mamo zapytaj Dawida, wskazując odpowiednie obrazki – Kto ? Co robi?. Powtórzcie całe zdanie – np. Chłopiec gotuje.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. 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).

2. Budowanie prostych modeli z klocków (Rodzicu wydrukuj wzór. Rozetnij kartę ze wzorami.
Naszykuj klocki w odpowiednich kolorach. Wybierz pierwszy wzór i pokaż dziecku. Wspólnie
wybierzcie odpowiednie kolory klocków. Najpierw rodzic demonstruje ułożenie wieży. Stawia
zbudowaną wieżę obok wzoru i mówi ,,TAKI SAM”. Rozkłada elementy, kładzie przed
dzieckiem i mówi ,,zbuduj wieżę”, pokazuje wzór. W razie trudności rodzic podpowiada
manualne).

Fabian D.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
Organizacja i przebieg zabawy.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do
siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się
dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dziecko unosi stopy nad podłogę i uderzając
jedną o drugą bije brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy
dziecko opuszcza stopy na podłogę który trwa 10-20 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko
przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców.
Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym, Jedna
osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura która
dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze
się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami stóp
podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie
swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny kawałek
gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w pozycji
siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma
ułożonymi w ”skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica,
wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej
stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać
kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (”stopy to mydło”). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a
następnie drugą.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.
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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!

Hanna Z.
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!

Igor F.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . Stwórz wiosenną kanapkę. Wytnij, nazwij i przyklej nowalijki
na kromce chleba.

2. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, podziel je na sylaby. Czerwoną kredką zaznacz
samogłoski (A,E,O,I, U,Y)
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Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE .ZAPROŚ DZIECKO ,ABY WRAZ Z TOBA USIADŁO PRZED
LUSTREM. RODZIC ODCZYTUJE POWOLI GŁOSKĘ „CZ” OBUDOWANĄ SAMOGŁOSKAMI.DZIECKO UMIESZCZA JĘZYK NA
WAŁKU DZIĄSŁOWYM,WEWNĄTRZ JAMY USTNEJ ZA GÓRNYMI ZĘBAMI , NASTĘPNIE ŁĄCZY ZĘBY ,Z WARG TWORZY
DZIÓBEK I KIERUJE STRUMIEŃ POWIETRZA PRZEZ ZĘBY NA ZEWNĄTRZ-WYPOWIADA „CZ”
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Julia T.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby. Czerwoną kredką
zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)
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Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE .ZAPROŚ DZIECKO ,ABY WRAZ Z TOBA USIADŁO PRZED
LUSTREM. RODZIC ODCZYTUJE POWOLI GŁOSKĘ „CZ” OBUDOWANĄ SAMOGŁOSKAMI.DZIECKO UMIESZCZA JĘZYK NA
WAŁKU DZIĄSŁOWYM,WEWNĄTRZ JAMY USTNEJ ZA GÓRNYMI ZĘBAMI , NASTĘPNIE ŁĄCZY ZĘBY ,Z WARG TWORZY
DZIÓBEK I KIERUJE STRUMIEŃ POWIETRZA PRZEZ ZĘBY NA ZEWNĄTRZ-WYPOWIADA „CZ”
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Emilia P.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Dopasowywanie obrazków na zasadzie asocjacji ( Rodzicu wydrukuj kartę, wytnij elementy.
Losowo rozłóż przed dzieckiem. Na początku rodzic wskazuje obrazki, a dziecko nazywa. Następnie
rodzic demonstruje ułożenie jednej pary. Bierze np.,, ręce”, dokłada ,, rękawiczki” i mówi ,,
PASUJE”. W dalszej kolejności wybiera kolejny obrazek np. ,, tort”, podaje dziecku i pyta,, co
pasuje?”

2. Rysowanie według wzoru prostych rysunków- dorysowywanie brakującej połowy ( Rodzicu
wydrukuj wzór. Najpierw rodzic demonstruje wykonanie zadania- dorysowuje brakujące elementy na
pierwszym wzorze. Daje drugi wzór dziecku i mówi ,, DORYSUJ BRAKUJĄCĄ CZĘŚĆ DOMU”)

3. Interaktywna zabawa dydaktyczna (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 nazwaniu zwierząt i połączeniu zwierząt z
ich futrem, piórami. Po najechaniu kursorem na obrazek pojawi się ołówek rysujący linię.
Zademonstruj dziecku jak połączyć linię. Jeśli to będzie zbyt trudne dla dziecka- rodzic rysuje).

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Los_animales/Pieles_Animales_aj334381ud

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Dobre wychowanie.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Emilko, przyjrzyj się obrazkom. Wskaż właściwe zachowania. Które dzieci
zachowują się odpowiednio, a które postępują źle? Dlaczego?

Kinga D.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Różnicowanie głosek ś/s - zdania. Pamięć słuchowa.
Tato pomóż proszę Kindze. Odczytajcie wspólnie zdania – Kinga obrazki, a następnie Kinga powtarza całe zdanie.
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Syn ścinał

plastikowych butelek do

wysokie sosny w

skakała po ośnieżonych

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przeskakiwanie na jednej nodze przez rozłożoną na podłodze linę.
2. Wyklejanie plasteliną konturów koła.

.

Fabian M.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Układanie/ opowiadanie historyjki obrazkowej (Rodzicu wydrukuj historyjkę, wytnij obrazki.
Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków we właściwej kolejności, przyklejenie na kartkę oraz jej
opowiedzenie. Wesprzyj dziecko podczas opowiadania. Zapisz jedno zdanie pod każdym obrazkiem.
Wspólnie wymyślcie tytuł historyjki, zapisz tytuł).

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 Fabiana 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 głosek 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).
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Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Chodzenie po murkach, krawężnikach- wskakiwanie i zeskakiwanie.
2. Naśladowanie odgłosów płynących z urządzeń domowych np. czajnik, odkurzacz.

