Mateusz R.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Adekwatne nazywanie obrazków- zwierzęta. Odnajdywanie zwierząt na ilustracji (Rodzi
pokazuje dziecku zwierzęta znajdujące się z prawej strony ilustracji. Dziecko nazywa. Następnie
rodzic mówi ,,ryba- poszukaj TU i wskazuje na kolorową ilustrację).

2. Czytanie sekwencji samogłosek takich samych (Rodzicu napisz na kartce samogłoski według mojego
wzoru, jeśli to możliwe narysuj proste obrazki. Rozetnij wzdłuż wierszy. Pani opowiada obrazki np.
Dziewczynka wystraszyła się myszy- mówi 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 Agnieszka Bartkowiak
Temat: Pogoda.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie dziecku. Mateusz, przyjrzyj się obrazkom, pokaż, gdzie jest deszcz, śnieg, słońce
i wiatr. Jak dzieci powinny się ubrać, kiedy świeci słońce i jest ciepło? Co zabieramy ze sobą, kiedy pada deszcz? Co
ubierasz zimą? A co, gdy wieje wiatr? Połącz odpowiednie obrazki.

Mikołaj J.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy (może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do rodzica.
2. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię
(klaskanie, tupanie), przechodź od prostych do złożonych czynności.

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

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

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
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. Kopiowanie według wzoru rysunku (Rodzicu wydrukuj kartę pracy. Zadanie dziecka
polega na przerysowaniu rysunku na dolną kartkę z kropkami).

Tomasz K.
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.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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 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.

Bartosz S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Wykonywanie poleceń. Rozpoznawanie obrazków i ich nazw- zwierzęta wiejskie.
(Rodzic pokazuje i nazywa wszystkie zwierzęta na ilustracji. Następnie pokazuje dużą owcę na
ilustracji i mówi ,,mama owca”, pyta ,,GDZIE dziecko?” mówi- TU i pokazuje owieczkę
z prawej strony ilustracji. Nazywa- owieczka. Rodzic pokazuje po kolei zwierzęta ,,dzieci”
a zadaniem dziecka jest odnalezienie i pokazanie mamy każdego zwierzęcia. 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. Proszę zachęcać dziecko do imitacji werbalnej- nazywania owoców).

2. Dopasowywanie obrazków na zasadzie asocjacji (Rodzicu pokaż i nazwij obrazki.
Następnie zademonstruj ułożenie jednej pary. Pokaż np.,, ręce”, następnie pokaż ,,rękawiczki”
i powiedz ,,PASUJE”. Wybierz kolejny obrazek np. ,,tort”-pokaż dziecku i zapytaj ,,co
pasuje?”. Jeśli dziecko nie pokaże, pokieruj jego rękę na świeczki i powiedz ,,pasuje”.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna
dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Równoczesny
wyprost obu nóg przez przesuwanie
stóp po podłodze z kontrolą
przyleganie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

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

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

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

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

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

Zuzanna J.
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 Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń równoważnych:
1. Zmiany pozycji z wysokiej do niskiej w trakcie chodu (do chodu na
czworakach).
2. Skoki obunóż na odległość, podskoki na jednej nodze.
3. Przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach.

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

1. Adekwatne nazywanie obrazków. Układanie zdań z wyrazami z obrazków (Rodzicu
zadaniem dziecka jest nazwanie każdego obrazka. Następnie rodzic losowo wybiera
obrazki i mówi np. ,,pokaż banan”. Innym wariantem ćwiczenia jest układanie prostych
zdań z obrazkami np. ,,W sadzie rosną śliwki” itd.).

2. Rysowanie ,,krok po kroku”- biedronka ( Rodzicu zadaniem dziecka jest
narysowanie biedronki według instrukcji obrazkowej i pokolorowanie jej według wzoru).

Krzysztof K.
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.

Czas
zabawy.
2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

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

1. Adekwatne nazywanie obrazków. (Rodzicu zadaniem dziecka jest nazwanie każdego
obrazka. Następnie rodzic losowo wybiera obrazki i mówi np. ,,pokaż banana ”itd.).

2. Rozwijanie orientacji przestrzennej- układanie elementów obrazka według wzoru
(Rodzicu wydrukuj kartę. Wytnij elementy z dołu strony. Zadaniem dziecka jest ułożenie
elementów na obrazku według wzoru. Przyklejenie ich).

Piotr K.
Mgr Ewelina Gancarz

Propozycje ćwiczeń:

1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy (może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do
rodzica.

2. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię
(klaskanie, tupanie), przechodź od prostych do złożonych czynności.

Tomasz Cz.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i ściągające łopatki.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona.
Pod brzuchem w okolicach pępka,
zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
Wymach rękoma w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Ruch: Uniesienie rąk w
górę, z wytrzymaniem ok. 2-3 sek.
wyciągniętych rąk w górze.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce w
pozycji „skrzydełek” uniesione nad
podłogę. Głowa uniesiona, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch: Uniesienie rąk w
górę i „klepanie” dłońmi w podłogę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad ugięty. Ręce
oparte na podłodze z tylu. Ruch:
Uniesienie bioder do linii łączącej
barki i kolana. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. nr 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane, głowa wyciągnięta w
górę, wzrok skierowany przed siebie.
Ręce w pozycji „skrzydełek”. Ruch:
Skłon głowy w tył i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji „skrzydełek”. Leżą na
podłodze. Ruch: Wdech nosem, a
następnie wydech ustami.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód
przed siebie. Głowa uniesiona,
wyciągnięta w przód, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch: Klaśnięcie w
dłonie, następnie przeniesienie
wyprostowanych rąk bokiem nad
podłogą do bioder i klaśnięcie w
dłonie nad biodrami. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) P.w.-Leżenie przodem.
Ręce w pozycji „skrzydełek”. Przed
głową, na podłodze, leży piłeczka lub
wata, piórko. Ruch: Wdech nosem, a
następnie silne dmuchnięcie w
piłeczkę, tak aby potoczyła się do
przodu. Powtórzenia: 3 razy.

Antoni W.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Budowanie rozumienia – emocje – nadawanie znaczeń, rozpoznawanie.
Proszę zapytać Antka – Gdzie śmieje się dziecko? – Antek wskazuje palcem – Pani powtarza - Tak śmieje się, jest
wesołe. itd
(płacze – smutne / chowa się – wstydzi się/ boi się – przestraszone / krzyczy – złe / przytula – kocha.

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.

Szymon Ł.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Liczymy.

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Szymonku, przelicz elementy i wpisz właściwą cyfrę w okienko.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój.
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 –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok, w jednej dłoni
woreczek lub inny przedmiot. Głowa
uniesiona, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch: Przeniesienie wyprostowanych
rąk w tył i przeniesienie woreczka z
ręki do ręki nad biodrami.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie
głowy nad podłogę – wytrzymać ok. 35 sek. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) 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.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi
ugięte w kolanach. Dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Ruch: Przejście do
siadu prostego, wysunięcie nóg w
przód i powrót do siadu skulnego.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Bibliografia:1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP. Warszawa 1988 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Ręce
wzdłuż tułowia. Głowa uniesiona,
wzrok skierowany w podłogę. Pod
brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk lub ręcznik. Ruch: Unoszenie i
opuszczanie głowy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia klatka piersiowa powinna
przylegać do podłogi. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż.
Woreczek lub książka ułożona na
kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.
Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok. 36 sek. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy lewą
i prawą nogą.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty). Ruch: Silne
dmuchanie w piórko tak aby
szybowało w powietrzu.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad
podłogę i wykonanie nimi nożyc
pionowych. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

Oliwia J.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE.POPROŚ , ABY WYKONYWAŁO JE POWOLI I
DOKŁADNIE.MOŻNA JE PODZIELIĆ NA DWA TERMINY :ROZPOCZĄĆ DZISIAJ , DOKOŃCZYĆ JUTRO

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Sekwencje.

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Oliwio, wytnij obrazki z prawej strony kartki. Uzupełnij ciągi obrazków. Czego
brakuje?

Kacper K.
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.

Czas
zabawy.
2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

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

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

