Ernest Sz.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Globalne czytanie rzeczowników- zwierzęta- kot,pies, koń (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).

KOT

PIES

KOŃ

2. Kopiowanie według wzoru prostego rysunku- obiekty z figur geometrycznych- dom,
drzewo (Rodzicu pokaż palcem każdą figurę i nazwij. Zadaniem dziecka jest narysowanie
obrazka według mojego wzoru. Jeśli dziecko nie będzie potrafiło narysować kształtu, użyj
podpowiedzi manualnej- pokieruj ręką dziecka podczas rysowania. Możesz również narysować
wzór linią przerywaną, aby umożliwić dziecku wykonanie zadania).

3. Rozwijanie zabawy z wykorzystaniem spinera (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 zwiezrzęcia jego pożywienie. Również nazywa. Następnie przykleja obrazek na
planszy lub nad planszą w odpowiednim miejscu. Postępujcie tak do momentu aż wszystkie
elementy znajdą się we właściwym miejscu).

Michalina S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Składanie wyrazów z sylab (Rodzicu wydrukuj kartę. Rozetnij na pół. Dziecko czyta
pierwszą sylabę, szuka i dokłada drugą sylabę. Czyta wyraz).

2. Zabawa z wykorzystaniem spinera. Wzbogacanie słownictwa- zawody i ich atrybuty.
(Na jednym ramieniu spinera proszę przykleić czerwone kółeczko z papieru lub kawałek
plasteliny. Rodzicu wydrukuj kartę pracy. Wytnij planszę i elementy. Planszę ze zawodami
przyklej na większą kartkę. Dziecko kręci spinerem na planszy- nazywa zawód na którym
zatrzyma się spiner czerwonym ramieniem. Następnie dopasowuje do niego atrybuty. Również
nazywa. Następnie przykleja obrazek na planszy lub nad planszą w odpowiednim miejscu.
Postępujcie tak do momentu aż wszystkie elementy znajdą się we właściwym miejscu).

Hanna K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Rozpoznawanie obrazków i ich nazw, wskazywanie na właściwy obrazek- zabawki
(Rodzic PYTA ,,GDZIE JEST LALA?” mówi do dziecka: ,,POKAŻ (jednocześnie modelując
gest wskazywania palcem ) LALA”, a dziecko pokazuje. Rodzic czeka 5 sekund. Jeśli dziecko
nie wskazuje, rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i nazywa. Rodzicu postępuj tak
samo z misiem i piłką. Oczywiście to samo ćwiczenie możecie wykonać na konkretachzabawkach dostępnych w domu. Wtedy Rodzic rozkłada w rzędzie przed dzieckiem kilka
zabawek i pyta losowo np. ,, gdzie jest miś?” Daj).

2. Rozwijanie mowy i zdolności komunikacyjnych w zabawie symbolicznej- gotowanie
(W tej zabawie Rodzic razem z dzieckiem przygotowują dla siebie posiłek. Do zabawy
wykorzystują kuchenkę dziecięcą, naczynia oraz ciastolinę. Rodzic inicjuje wykonanie
poszczególnych czynności- wykonanie warzyw itd. z ciastoliny, krojenie, mieszanie,
gotowanie, jedzenie, mycie naczyń itd., opisując jednocześnie, co robi. Następnie zachęca
dziecko do naśladowania czynności wykonanych przez niego lub podpowiada mu werbalnie,
co ma wykonać).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zapinanie i odpinanie guzików.
2. Podejmowanie próby wycinania kształtów nożyczkami- kwadrat.
3. Napełnianie butelki plastikowej ziarnami fasoli.

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

1. Ćwiczenia w rozpoznawaniu obrazków i ich nazw, wskazywanie na właściwy obrazekzabawki (Rodzic pyta ,,GDZIE JEST LALA?” mówi do dziecka: ,,POKAŻ (jednocześnie
modelując gest wskazywania palcem ) LALA”, a dziecko pokazuje. Rodzic czeka 5 sekund.
Jeśli dziecko nie wskazuje, rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i nazywa.
Rodzicu postępuj tak samo z misiem i piłką. Oczywiście to samo ćwiczenie możecie
wykonać na konkretach- zabawkach dostępnych w domu. Wtedy Rodzic rozkłada w rzędzie
przed dzieckiem kilka zabawek i pyta losowo np. ,, gdzie jest miś?” Daj).

2. Rozwijanie mowy i zdolności komunikacyjnych w zabawie symbolicznej- gotowanie (W tej
zabawie Rodzic razem z dzieckiem przygotowują dla siebie posiłek. Do zabawy wykorzystują
kuchenkę dziecięcą, naczynia oraz ciastolinę. Rodzic inicjuje wykonanie poszczególnych
czynności- wykonanie warzyw itd. z ciastoliny, krojenie, mieszanie, gotowanie, jedzenie, mycie
naczyń itd., opisując jednocześnie, co robi. Następnie zachęca dziecko do naśladowania
czynności wykonanych przez niego lub podpowiada mu werbalnie, co ma wykonać).

3. Różnicowanie/dopasowywanie elementów według kolorów (Rodzicu wydrukuj potrzebne
elementy. Wytnij kolorowe kropki. Naszykuj 3 kredki w kolorach jak na obrazku. Nazwij każdy
kolor kredki. Zadaniem dziecka jest dopasowanie kolorowych kropek do kolorów kredek. Jedna
kropka nie pasuje. Rodzic pomaga w przyklejaniu).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Ćwiczenie spostrzegawczości. Odróżnianie kształtów i kolorów.
Rodzicu, pomóż wykonać zadania. Lila, połącz obrazki i ich cień.

zad. 2 Pandy uprały swoje skarpety. Pomożesz im połączyć skarpetki w pary?

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

1. Czytanie rzeczowników- woda, mleko, kawa, sok (Rodzicu proszę codziennie prezentuj
dziecku planszę. Dzięki temu nauczy się ono rozpoznawać wyrazy całościowo, nie znając
jeszcze wszystkich liter).

2. Łączenie liczb z ilością przedmiotów w zakresie 10 (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).

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 poprzednim materiale.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń. Rodzic ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
Organizacja i przebieg zabawy.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze wyznaczonym
polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica–
„odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej
wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.
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.

Czas
zabawy.
2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

Oliwier K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Ćwiczenia w rozpoznawaniu obrazków i ich nazw, wskazywanie na właściwy obrazekzabawki (Rodzic pyta ,,GDZIE JEST AUTO?” mówi do dziecka: ,,POKAŻ (jednocześnie
modelując gest wskazywania palcem ) AUTO”, a dziecko pokazuje. Rodzic czeka 5 sekund. Jeśli
dziecko nie wskazuje, rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy obrazek i nazywa. Rodzicu postępuj tak
samo z misiem i piłką. Oczywiście to samo ćwiczenie możecie wykonać na konkretach- zabawkach
dostępnych w domu. Wtedy Rodzic rozkłada w rzędzie przed dzieckiem kilka zabawek i pyta losowo
np. ,, gdzie jest miś?” Daj).

2.Rozwijanie mowy i zdolności komunikacyjnych w zabawie symbolicznej- gotowanie (W tej
zabawie Rodzic razem z dzieckiem przygotowują dla siebie posiłek. Do zabawy wykorzystują
kuchenkę dziecięcą, naczynia oraz ciastolinę. Rodzic inicjuje wykonanie poszczególnych czynnościwykonanie warzyw itd. z ciastoliny, krojenie, mieszanie, gotowanie, jedzenie, mycie naczyń itd.,
opisując jednocześnie, co robi. Następnie zachęca dziecko do naśladowania czynności wykonanych
przez niego lub podpowiada mu werbalnie, co ma wykonać).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zabawa z ciastem- formowanie z mokrego ciasta surowego różnych figur, zamykanie ręki
w pięść i otwieranie, zanurzanie rączki w cieśnie, ugniatanie.
2. Próby rzucania i chwytania piłki.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
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

1.

2.

3.

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce
i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj
cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i
wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać
przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej
muzyce lub muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka razy.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie
pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak
trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona w okolicy pośladków, lewą masujemy plecy
dziecka, rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół
do pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", przesuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców
dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się w dół (do
pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu, ręce rodzica znajdują się na
pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji
wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka,
ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”).

Bibliografia: 1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

Czas

4- 5 minut

4- 5 minut

15- 20
minut

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 wielkości (Rodzic szykuje dwa pojemniki oraz łyżki i łyżeczki.
Następnie demonstruje je dziecku, nazywa- duża łyżka, mała łyżka. Rodzic demonstruje wykonanie zadaniabierze dużą łyżkę i mówi TAKA, wkłada ją do jednego pojemnika i mówi TU. Bierze małą łyżkę i mówi
TAKA, wkłada ją do drugiego pojemnika i mówi TU. Rodzic podaje dziecku łyki wybrane losowo i zachęca
je do dopasowania ich do odpowiednich pojemników. Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności lub dopasowuje
łyżki w nieprawidłowy sposób- rodzic pomaga, kierując ręką dziecka do właściwego pojemnika).

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 !

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Odgłosy z otoczenia – nadawanie znaczeń, rozpoznawanie – odgłosy zwierząt.
Proszę otwierać kolejno załączone poniżej linki – odgłosy zwierząt. Proszę aby Bartek słuchał, oglądał filmy/zdjęcia
jednocześni e słuchając głosów zwierząt, a Pani komentuje tą aktywność poprzez nazywanie/dźwiękonaśladowanie oraz
wskazywanie odpowiedniego obrazka/zdjęcia .
(34) Szczekajace Psy - YouTube
(34) Miauczenie kota - odgłosy kota - YouTube
(34) Wielokrotne pianie koguta - YouTube
(34) Odgłosy zwierząt- krowa - YouTube
(34) Świnia - odgłosy świni - YouTube
(34) Koń - odgłos konia - YouTube
Następnie proszę udostępniać dziecku tylko głosy zwierząt - a Bartek na podstawie dwóch prezentowanych przez Panią
zdjęć/obrazków wskazuje, do którego należy prezentowany głos.

Aleksander Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /s/ zdania
Proszę pomóc Olkowi. Przeczytajcie wspólnie zdania (Olek „odczytuje” obrazki, powtarza całe zdanie). Proszę zwracać uwagę na położenie języka podczas realizacji głoski /s/
- za dolnymi siekaczami (zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami) – bez realizacji międzyzębowych.
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Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Adekwatne nazywanie miejsc/elementów ilustracji. Kategoryzowanie – sklep, plac zabaw
(zadanie dziecka polega na rozpoznaniu i nazwaniu miejsc- miasto, wieś. Następnie na
nazwaniu pozostałych elementów ilustracji i ich dopasowaniu do odpowiedniego miejsca.
Można również wydrukować kartę, wyciąć elementy i przykleić na kartkę zgodnie
z wcześniejszymi wskazówkami).

2. Gra w rysowanie- rysowanie twarzy według legendy (Do tego ćwiczenia będzie potrzebna
kostka do gry. Rodzicu wydrukuj kartę. Zadanie dziecka polega na narysowaniu twarzy kierując
się legendą dotyczącą kolejności rysowanych elementów oraz ich kształtu).

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.

Filip S.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Zwierzęta.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Nazwijcie zwierzątka. Naśladujcie odgłosy. Proszę wyciąć obrazki z prawej i
dopasować do tych narysowanych przez dzieci.

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- puzzle 2-elementowe. Rozpoznawanie

zwierząt. Imitacja werbalna (Rodzicu wydrukuj kartę i wytnij elementy. Zamodeluj
prawidłowe wykonanie zadania- poskładaj puzzle, nazwij zwierzęta. Następnie rozłóż elementy
przed dzieckiem i powiedz ,,ułóż puzzle”. Jeśli dziecko nie podejmie aktywności lub popełni
błąd pokieruj je manualnie swoimi rękoma. W miarę możliwości wycofaj podpowiedź.
Zachęcaj dziecko do mówienia- nazywania zwierząt. Pomóż dziecku nakleić elementy na
kartkę).

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Odgłosy z otoczenia – nadawanie znaczeń, rozpoznawanie – odgłosy zwierząt.
Proszę otwierać kolejno załączone poniżej linki – odgłosy zwierząt. Proszę aby Filip słuchał, oglądał filmy/zdjęcia
jednocześni e słuchając głosów zwierząt, a Pani komentuje tą aktywność poprzez nazywanie/dźwiękonaśladowanie oraz
wskazywanie odpowiedniego obrazka/zdjęcia.
(34) Szczekajace Psy - YouTube
(34) Miauczenie kota - odgłosy kota - YouTube
(34) Wielokrotne pianie koguta - YouTube
(34) Odgłosy zwierząt- krowa - YouTube
(34) Świnia - odgłosy świni - YouTube
(34) Koń - odgłos konia - YouTube
Następnie proszę udostępniać dziecku tylko głosy zwierząt - a Filip na podstawie dwóch prezentowanych przez Panią
zdjęć/obrazków wskazuje, do którego należy prezentowany głos.

Dawid Sz.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie zdań – zdania pojedyncze rozwinięte. Rozumienie pytań Kto? Co robi? Kogo/co?
Proszę do każdego zdjęcia zadać Dawidowi pytania - Kto? Co robi? Kogo/co? . Następnie Dawid na schemacie trzech punktów (omówionych wcześniej), buduje zdanie – np.
Pies pije sok.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Adekwatne nazywanie kolorów . Uzupełnianie planszy kolorami (Rodzicu wydrukuj kartę.
Wytnij kolorowe elementy do uzupełnienia. Popraw kontury balonów odpowiednimi mazakami,
tak żeby były bardziej widoczne. Teraz pokazuj po kolei dziecku kolorowe kółka- pokaż
pierwszy kolor i poczekaj 3 sekundy na samodzielne nazwanie przez dziecko. Jeśli dziecko nie
nazwie lub pomyli kolor sam nazwij. Następnie pokaż ten kolor jeszcze raz i zapytaj ,,jaki
kolor? Tak samo postępuj z pozostałymi kolorami. Na koniec dziecko przykleja kolorowe
elementy w odpowiednich balonach).

2. Dopasowywanie obrazków według ilości elementów. Monografia liczb w zakresie 1-5
(Rodzicu wydrukuj kartę i wytnij elementy. Zademonstruj dziecku prawidłowe wykonanie
zadania. Znajdź liczbę 1-pokaż i nazwij 1. Znajdź jedno oczko na kostce- pokaż i nazwij 1.
Dołóż obrazek do liczby 1. Znajdź pszczołę- pokaż i nazwij 1. Tak samo postępuj z pozostałymi
elementami. Teraz pomieszaj wszystkie obrazki i powiedz ,, Szukaj 1”. Jeśli dziecko nie
podejmie aktywności lub poda nieprawidłową liczbę, pokieruj je manualnie. Zwróć uwagę, aby
dziecko przeliczało elementy na obrazkach z gestem wskazywania palcem. Wesprzyj dziecko
podczas naklejania elementów na kartkę- tak jak na widocznym wzorze. Wycofaj podpowiedź
najszybciej jak to możliwe).

Fabian D.

Fabian D.
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 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 !

Hanna Z.
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.

Igor F.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie
Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu.

JA- BŁO-NIE

WI-ŚNIE

GRU-SZE

ŚLI-WY

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab.

PA MA FA DA WA TA CA NA
WE MU SI CE RU FU RI DY
A-SA U-LA I-RA E-MU
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.
Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUKCJI NA KARCIE.
BĘDZIE TEŻ POTRZEBNY BALONIK. PROSZĘ NADMCHAJ GO I POPROŚ DZIECKO, ABY POŁOŻYŁO BALONIK NA DŁONI, A NASTĘPNIE
ZDMUCHNĘŁO.ZAPREZENTUJ MU TĘ ZABAWĘ .POWTÓRZCIE JĄ KILKA RAZY. MOŻECIE TEŻ POBAWIĆ SIĘ PRZY STOLE,DMUCHAJĄC
BALONIK DO SIEBIE NAWZAJEM.

Julia T.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie
Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu.

JA- BŁO-NIE

WI-ŚNIE

GRU-SZE

ŚLI-WY

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab.

PA MA FA DA WA TA CA NA
WE MU SI CE RU FU RI DY
A-SA U-LA I-RA E-MU
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.
Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra.
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Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUKCJI NA KARCIE.
BĘDZIE TEŻ POTRZEBNY BALONIK. PROSZĘ NADMCHAJ GO I POPROŚ DZIECKO, ABY POŁOŻYŁO BALONIK NA DŁONI, A NASTĘPNIE
ZDMUCHNĘŁO.ZAPREZENTUJ MU TĘ ZABAWĘ .POWTÓRZCIE JĄ KILKA RAZY. MOŻECIE TEŻ POBAWIĆ SIĘ PRZY STOLE,DMUCHAJĄC
BALONIK DO SIEBIE NAWZAJEM.

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

1.

2. Dopasowywanie obrazków według ilości elementów. Monografia liczb w zakresie 1-10
(Rodzicu wydrukuj kartę i wytnij elementy. Zademonstruj dziecku prawidłowe wykonanie
zadania. Znajdź liczbę 1-pokaż i nazwij 1. Znajdź ciuchcię- pokaż i nazwij 1. Dołóż obrazek do
liczby 1. Tak samo postępuj z pozostałymi elementami. Teraz pomieszaj wszystkie obrazki
i powiedz ,,Szukaj 1”. Jeśli dziecko nie podejmie aktywności lub poda nieprawidłową liczbę,
pokieruj je manualnie. Zwróć uwagę, aby dziecko przeliczało elementy na obrazkach z gestem
wskazywania palcem. Wycofaj podpowiedź najszybciej jak to możliwe. Po dopasowaniu
obrazków do liczb, dziecko przykleja je na kartkę).

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Związki przyczynowo - skutkowe.
1. Emilko, wskaż która czynność wykonywana jest wcześniej, a która później.

2.Każdej kratce odpowiada inny kolor bluzeczek i spodenek. Pokoloruj ubranka misia zgodnie ze wskazówkami.

Kinga D.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia czytania – pseudosłowa – sylaby otwarte z głoską /P/.
Tato pomóż proszę Kindze.
Zadaniem Kingi jest wycięcie świnek oraz ich imion a następnie pokolorowanie ich sukienek. Każda świnka
nazywa się inaczej i ma inną sukienkę a więc trzeba przeczytać imię świnki i właściwie dobrać kolor sukienki.
PEPA – czerwona, POPI - żółta, PYPU – zielona, PAPI – niebieska, PUPE – różowa, PAPO – pomarańczowa, PYPI
– fioletowa, PAPU - szara

PE PA PO PI PY PU PA PI
PU PE PA PO PY PI PA PU

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie wzdłuż liny bez kontroli wzrokowej.
2. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również opuszki palców do
odciskania śladów.

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

3.

2. Dopasowywanie obrazków według ilości elementów. Monografia liczb w zakresie 1-5 (Rodzicu
wydrukuj kartę i wytnij elementy. Zademonstruj dziecku prawidłowe wykonanie zadania. Znajdź liczbę 1pokaż i nazwij 1. Znajdź jedno oczko na kostce- pokaż i nazwij 1 . Dołóż obrazek do liczby 1. Znajdź pszczołępokaż i nazwij 1. Tak samo postępuj z pozostałymi elementami. Teraz pomieszaj wszystkie obrazki i powiedz
,,Szukaj 1”. Jeśli dziecko nie podejmie aktywności lub poda nieprawidłową liczbę, pokieruj je manualnie.
Zwróć uwagę, aby dziecko przeliczało elementy na obrazkach z gestem wskazywania palcem. Wesprzyj
dziecko podczas naklejania elementów na kartkę- tak jak na widocznym wzorze. Wycofaj podpowiedź
najszybciej jak to możliwe).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zapinanie i odpinanie zamka błyskawicznego bez pomocy rodzica.
2. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą.
3. Wybieranie przedmiotów o tym samym kolorze znajdujących się w pokoju dziecka, nazywanie tych
kolorów.

