Mateusz R.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Rozpoznawanie/ nazywanie emocji na obrazkach (Rodzicu zadaniem dziecka jest nazwanie
emocji, które czuje dziewczynka z prawej strony kartki. I odnalezienie identycznych emocji
u chłopca. Emocje- radość, szczęście, smutek, złość, znudzenie, zdziwienie).

2. Rysowanie wg wzoru figur geometrycznych (Rodzicu pokaż palcem każdą figurę i nazwij.
Nazwij kolory figur. Zadaniem dziecka jest narysowanie figur według wzoru i pokolorowanie
ich odpowiednimi kolorami. Jeśli dziecko nie potrafi narysować kształtu, użyj podpowiedzi
manualnej- pokieruj ręką dziecka podczas rysowania. Możesz również narysować wzór linią
przerywaną, aby umożliwić dziecku wykonanie zadania).

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

Mikołaj J.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Gra w „Chińczyka” - proszę wykorzystać dwie kostki do gry, samodzielne dodawanie wyrzuconej
liczby na kostkach, przeliczanie pól.
2. Smarowanie chleba masłem- Proszę wykorzystać nóż plastikowy lub drewniany.
3. Podejmowanie próby wiązania sznurowadeł.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa . W tym tygodniu
poćwiczcie słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno
i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których
występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz
głos drugiej osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub
potrząsaj różnymi przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca
głowę w kierunku dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie
czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Dopasowywanie obrazków według wskazań terapeuty- klasyfikacja środków transportu (Rodzicu
wydrukuj kartę pracy. Zadanie dziecka polega na nazwaniu środków transportu, oraz dopasowaniu ich
i przyklejeniu w odpowiednim miejscu tabeli. Materiały pochodzą ze stotny terapia.pl).

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).

Tomasz K.
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 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.

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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zabawy.
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Bartosz S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Wykonanie polecenia ,, pokaż…”. Rozpoznawanie obrazków i ich nazw- zabawki
(Rodzic pokazuje i nazywa wszystkie zabawki na planszach. Następnie 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. 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?” Pokaż i dodatkowo
Daj).

POKAŻ AUTO

POKAŻ PIŁKA

POKAŻ ROBOT

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.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Rysujemy po śladzie. Co pasuje?
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Prowadź rękę dziecka. Narysujcie po śladzie drogę biedronki do listka, ślimaka do
trawy, motylka do kwiatka.

2. Połącz zabawki, które trzyma misio z przedmiotami, które do nich pasują. (Rodzicu, wytnij przedmioty znajdujące się
po prawej stronie, nazwijcie wszystkie zabawki).

Zuzanna J.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa . W tym tygodniu
poćwiczcie słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno
i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których
występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz
głos drugiej osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub
potrząsaj różnymi przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca
głowę w kierunku dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie
czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Smarowanie chleba masłem- proszę wykorzystać nóż plastikowy lub drewniany.
2. Skoki obunóż w dal przez niskie przeszkody.
3. Nalewanie wody z dzbanka do kubka.

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 koala”. Innym wariantem ćwiczenia jest układanie prostych
zdań z obrazkami np. ,,Eskimos mieszka w iglo” itd.).

2. Kopiowanie według wzoru prostego rysunku- obrazek z figur geometrycznych (Zadaniem
dziecka jest narysowanie obrazka według mojego wzoru).

Krzysztof K.
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.

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

2. 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.

Piotr K.
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. Rzucanie i łapanie piłki.
3. Zapinanie i odpinanie guzików.

Tomasz Cz.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni 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 na krześle, pięty uniesione czubki
palców dotykają podłogi.
Ruch: Przestawianie kolejno nóg do
przodu „marsz na palcach” i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę. Ruch: Maksymalne
podkurczenie palców stóp
(wytworzenie „tunelu” pod stopami).
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy
oparte na podłodze.
Ruch: Naprzemienne podkurczanie i
prostowanie palców. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, dłonie
splecione na karku. Ruch: Wdech
nosem, z cofnięciem łokci,
ściągnięciem łopatek i wypukleniem
klatki piersiowej, a następnie wydech
ustami, z opadem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi
wyprostowane, pięty oparte na
podłodze. Paluchy stóp złączone.
Ruch: Naciskanie paluchem jednej
stopy na palucha drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle.
Ruch: Uniesienie nóg nad podłogę i
dotknięcie podeszwą jednej stopy do
podeszwy drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 7) P.w.-Siad na krześle.
Ruch: Przesuwanie podkurczonych
palców jednej stopy po podudziu nogi
przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchnięcie w piórko,
tak aby szybowało jak najdłużej w
powietrzu. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 9) 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.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch: Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Antoni W.
Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski – rozpoznawanie, naśladowanie, nazywanie
Proszę przygotować zestaw pomocy: maskotkę - pacynkę dla siebie i dla Antka (jeśli nie ma w
domu, można skorzystać ze strony (34) Domowy Teatr Na Kwarantannie „Bębenek” skarpetkowe pacynki DIY - YouTube), miskę z wodą, sześć piłeczek do ping-ponga – do każdej
przykleić kawałek plasteliny a po przeciwnej stronie napisać markerem samogłoskę; małe
sitko.
Rozłożyć na stole samogłoski (piłeczki). Pacynka jest głodna – prosi Antka o nakarmienie –
prosi o konkretną samogłoskę – Antek rozpoznaje – podaje pacynce (przykładowe zajęcia tutaj
(34) Asia, smok, paradygmat PA - YouTube )
Zamiana ról – teraz Antek ma pacynkę – Pani pyta jaką chce zjeść piłeczkę – oczekujemy, że
Antek nazwie samogłoskę/pokaże gestem – Pani karmi pacynkę nazwaną przez Antka
samogłoską.
Inny wariant, to łowienie piłeczek z zapisanymi samogłoskami za pomocą sitka.

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 !

Szymon Ł.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Zbiory. Odróżnianie kształtów i kolorów.
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
Szymon, policz elementy w zbiorach i zapisz cyfrę. Czego jest najwięcej, a czego najmniej?

zad. 2 Połącz w pary takie same skarpety.

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 razy.
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.

Oliwia J.
Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIA.ZAPREZENTUJ JE JAKO PIERWSZY,NASTĘPNIE POPROŚ
O WYKONANIE. KONTROLUJ POPRAWNOŚĆ WYKONYWANIA. JEŚLI DZIECKO BĘDZIE MIAŁO PROBLEM Z ICH
WYKONANIEM UŻYJ DWÓCH ZABAWEK LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW, UMIEŚĆ JE PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE GŁOWY
DZIECKA, ABY RUCHY GAŁEK SWOBODNIE BYŁY WYKONYWANE. TAK SAMO UMIESZCZAJ ZABAWKI NAD GŁOWĄ DZIECKA
I W OKOLICY BRODY. DZIECKO POWINO WIDZIEĆ PRZEDMIOTY, ABY MÓC PROWADZIĆ WZROK W LINII PROSTEJ
Z LEWEJ NA PRAWĄ STRONĘ ORAZ Z GÓRY NA DÓŁ.

ĆWICZENIA MIĘŚNI GAŁEK OCZNYCH :
- wykonaj ruchy gałek ocznych w lewo i w prawo 10 razy
(jeden ruch to raz w lewo ,raz w prawo)pomrugaj 10-20
razy
- wykonaj ruchy gałek ocznych w górę i w dół 10 razy
(jeden ruch to raz w górę i raz w dół)
- pomrugaj 10-20 razy dla odpoczynku i relaksu oczu.
- wykonaj ruchy gałek ocznych po skosie 20 razy
(pełny ruch to jeden raz w górę w lewo i jeden w dół w
prawo. Stop !
- zmiana: jeden ruch w górę w prawo i jeden w dół w lewo)
- pomrugaj 10-20 razy dla odpoczynku i relaksu oczu.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Związki przyczynowo –skutkowe.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. To są cztery osobne rysunki.
Oliwio, wskaż która czynność wykonywana jest wcześniej, a która później.

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

Kacper K.
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 razy.
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 Agnieszka Bartkowiak
Temat: Rysujemy po śladzie.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Prowadź rękę dziecka. Narysujcie po śladzie drogę biedronki do listka, ślimaka do
trawy, motylka do kwiatka.

Igor F.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Przeliczamy zbiory.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie.
Igor, przelicz elementy i połącz z cyfrą. Nazwij obrazki. Czego jest najwięcej, a czego najmniej?

