Bartłomiej T.
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 poprzednim materiale.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń.
Zdjęcie/Rysunek

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.

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.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
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. Przeliczanie elementów w zakresie 1-5. Łączenie liczby z ilością przedmiotów (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 klocki na każdym samochodzie- z użyciem gestu wskazywania palcem i pokazuje
właściwą liczbę. Polecam zabawę z użyciem auta dostawczego i klocków, które posiadacie
w domu. Rodzic mówi ile klocków przewozi auto, a dziecko układa tą ilość na samochodzie.
Rodzic każdorazowo zapisuje liczbę i pokazuje dziecku. Kolejny etap zabawy- rozłożone
etykiety z liczbami, załadowane klocki na auto według pomysłu dziecka- lecz nie więcej niż 5
sztuk. Rodzic pyta- ile klocków jest na samochodzie? Dziecko liczy, odpowiada i pokazuje
odpowiednią liczbę).

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.

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

1. Wzbogacanie słownika dziecka- adekwatne nazywanie 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).

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

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

1. Wzbogacanie słownika dziecka- adekwatne nazywanie obrazków. Dopasowywanie
kolorowych obrazków do konturów obrazków na planszy (Rodzicu wydrukuj karty
i wytnij kolorowe obrazki. Następnie losowo wybieraj obrazki, pokazuj dziecku i pytaj
,,co to?”. Dziecko nazywa. W razie trudności Rodzic nazywa a dziecko powtarza.
Dziecko szuka obrazka na drugiej karcie i przykleja w odpowiednim miejscu na czarno
białym wzorze).

Krystian D.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Zbieranie palcami u stóp ziarenek fasoli i wrzucanie ich do miski.
2. Chód na boso po rozłożonej linie z podniesioną głową, bez kontroli wzrokowej.

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 !

Ksawery J.
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.

Dawid 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.

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.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Przeliczanie elementów w zakresie 10. Łączenie liczby z ilością przedmiotów (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 klocki na każdym samochodzie- z użyciem gestu wskazywania palcem i pokazuje właściwą
liczbę. Polecam zabawę z użyciem auta dostawczego i klocków, które posiadacie w domu. Rodzic
mówi ile klocków przewozi auto, a dziecko układa tą ilość na samochodzie. Rodzic każdorazowo
zapisuje liczbę i pokazuje dziecku. Kolejny etap zabawy- rozłożone etykiety z liczbami,
załadowane klocki na auto według pomysłu dziecka- lecz nie więcej niż 10 sztuk. Rodzic pyta- ile
klocków jest na samochodzie? Dziecko liczy, odpowiada i pokazuje odpowiednią liczbę).

2. Opowiadanie historyjki obrazkowej (Zadaniem dziecka jest opowiedzenie historyjki obrazkowej.
Rodzicu wesprzyj dziecko podczas opowiadania).

Alicja B.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Rozwijanie mowy i zdolności komunikacyjnych w zabawie symbolicznej- obiad dla
lali/misia (W tej zabawie Rodzic razem z dzieckiem przygotowują posiłek dla lalki lub misia.
Do zabawy wykorzystują kuchenkę dziecięcą, naczynia oraz ciastolinę. Rodzic inicjuje
wykonanie poszczególnych czynności- wykonanie warzyw itd. z ciastoliny, krojenie, mieszanie,
gotowanie, jedzenie i karmienie lalki/misia, mycie naczyń itd., opisując jednocześnie, co robi.
Następnie zachęca dziecko do naśladowania czynności wykonanych przez niego lub podpowiada
mu werbalnie, co ma wykonać).

2. Wyrabianie nawyku celowości i płynności ruchów. Proponuję zabawy:
 budowanie wieży z klocków
 dopasowywanie kształtów (Rodzic na kartce odrysowuje mazakiem różne przedmioty.
Dziecko kładzie przedmioty na odpowiednich konturach)

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 !

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

2. 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.).

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.

Czas
zabawy.
2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

Mariem M.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
1. Rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej mowę PECS- ćwiczenia
w różnicowaniu starterów zdaniowych ,,To jest…” i ,,Chcę…” (Rodzicu zaaranżuj sytuację
komunikacyjną. Zgromadź konkretne wzmocnienia. Oba startery zdaniowe przyklej na okładkę
książki do komunikacji. Zachęcaj dziecko wzmocnieniami i zamiennie zadawaj pytania ,,co to
jest?”, ,,Co chcesz?”. Dziecko normalnie wymienia pasek zdaniowy i czyta go. Reaguj
adekwatnie do pytań które zadajesz. Po pytaniu co to jest nie dostarczaj dziecku wzmocnienia.
Po pytaniu co chcesz- dostarcz natychmiast wzmocnienie, nie odraczaj 2 żetonami).

2. Składanie obrazków z 2- części (Rodzicu wydrukuj puzzle i wytnij elementy. Zademonstruj
ułożenie. Następnie pomieszaj i rozłóż przed dzieckiem, powiedz ,,ułóż puzzle”. W razie
trudności użyj podpowiedzi manualnej i jak najszybciej ją wycofaj).

3. 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).

Gniewosz K.
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. 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).

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Układanki lewopółkulowe – samogłoski
Proszę pomóc Gniewoszowi
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Wyciąć samogłoski
Wydrukować zamieszczoną poniżej pustą tabelkę dwa razy. Na jednej z nich ułożyć/przykleić samogłoski według
wzoru:
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Na drugiej tabelce Gniewosz układa pozostałe samogłoski według ułożonego przez Państwa wzoru – naśladuje –
zgodnie z zasadą – od lewej do prawej, z góry na dół. Na koniec odczytuje kolejno wszystkie ułożone w tabelce
samogłoski.
Możecie powtarzać ćwiczenie z samogłoskami, ale też z obrazkami, figurkami itp.

AOUE I Y
YAOYAO
AOUE I Y
(przykładowe ćwiczenia można obejrzeć tutaj (34) Asia i układanki lewopółkulowe. - YouTube

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.

