TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MÓJ CZAS WOLNY

ŚRODA 7.04.2021r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zabawa samemu i w grupie
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
Piosenka:
Hej ho, hej ho. Witam Cię.
Hej ho, hej ho. Jestem ja.
Hej ho, hej ho. Jesteś ty.
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my.
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ
Drogi Rodzicu! Omówcie obrazki, a następnie proszę, żeby dziecko wskazało, na którym zdjęciu dziecko jest jedno
(samo), a na którym grupa dzieci. Policzcie ile dzieci jest na każdym zdjęciu. W kolejnym etapie proszę, aby dziecko
pogrupowało obrazki i wkleiło je do odpowiedniej ramki.

ZABAWA SAMEMU

ZABAWA W GRUPIE

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko narysowało szlaczki po śladzie. Jeśli dziecko potrzebuje pomocy, poprowadź
delikatnie jego rękę.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko rozcięło nożyczkami kartę pracy zgodnie z przerywanymi liniami. Następnie
pomieszajcie obrazki, a wyrazy dźwiękonaśladowcze odłóżcie na bok. Nazwijcie zwierzęta, które są na obrazkach,
wklejcie je do zeszytu. Teraz, drogi rodzicu, naśladuj odgłos zgodnie z wybraną przez ciebie kartką, a dziecko niech
wskaże palcem, które zwierzę naśladujesz  Wyraz przyklejcie obok obrazka. Życzę udanej zabawy 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu, możesz spróbować zażyć trochę relaksacji towarzysząc swojemu dziecku. Wejdź proszę na podaną
stronę i wykonuj ćwiczenia wg wskazówek Powodzenia!
Zajęcia relaksacyjne – Knill (program wprowadzający. Dotyk i komunkacja)
https://www.youtube.com/watch?v=IfXtlbxkrNI&list=PL5iVuGZ_lgwdR5Y4ohU5Ps6D1AWLeQ42n

TERAPIA RUCHOWA - Andrzej Hendzak
Grzegorz Ł.

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.

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…

2.

3.

4.

5.

6.

Czas
zabawy.
2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

2- 3
minuty

7.

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.

2- 3
minuty

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

AAC – Iwona Zając
Piotr, Grzegorz, Michał
DROGI RODZICU !
WSKAZUJĄC PALCEM NA SYMBOLE ODCZTAJ ICH TREŚĆ.NASTĘPNIE POMÓŻ DZIECKU WSKAZYWAĆ TE SAME
SYMBOLE JEGO PALCEM I POPROŚ ,JESLI TO MOŻLIWE O POWTARZANIE .PÓŹNIEJ POPROŚ DZIECKO, ABY WSKAZAŁO
PO KOLEI WSZYSTKIE REALISTYCZNE UBRANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W DOMU WEDŁUG TYCH ZAMIESZCZONYCH W
RAMKACH. NA KONIEC POPROŚ DZIECKO O WSKAZANIE OBRAZKA JAKO ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE NA
KARCIE.

CZWARTEK 8.04.2021r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Sposoby spędzania czasu wolnego
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
Piosenka:
Hej ho, hej ho. Witam Cię.
Hej ho, hej ho. Jestem ja.
Hej ho, hej ho. Jesteś ty.
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my.
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Omów z dzieckiem zdjęcia poniżej. Co widzicie? Kto jest na zdjęciach (dziewczynka, chłopiec, mama,
tata itp..)? Jakie czynności wykonują osoby na zdjęciach? Co robią? Po omówieniu zdjęć, proszę aby dziecko zaznaczyło
w kółko kolorową kredką, którą czynność lub czynności najbardziej lubi wykonywać w czasie wolnym 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Pozwól wykonać dziecku plakat wykonany metodą dowolną Mój czas wolny w domu / Mój czas
wolny na powietrzu (np. robienie tła farbami i palcami, doklejanie obrazków związanych ze spędzaniem czasu
wolnego wyciętych np. z gazety). Niech dziecko robi to według własnej wyobraźni, a Ty Rodzicu go wspieraj 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Czas na Wasz ruch! Drodzy Rodzice, pobawcie się z dzieckiem w rożne zabawy ruchowe np.: berek, , chowanego itp.
lub zróbcie dziecku tor przeszkód do pokonania  Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  Powodzenia!


LOGOPEDIA – Iwona Zając

Dawid
DROGI RODZICU!
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE. WYTŁUMACZ,PROSZĘ, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK ŚMIEJE SIĘ INACZEJ.NAŚLADUJ ŚMIECH
PRZEDSTAWIONYCH OSÓB I ZACHĘĆ DZIECKO DO POWTARZANIA TYCH DŹWIĘKÓW .POWTÓRZCIE TO ĆWICZENIE DWA,TRZY
RAZY.MOŻECIE BAWIĆ SIĘ W TEN SPOSÓB PRZY RÓŻNYCH INNYCH OKAZJACH-TO BĘDZIE DOSKONAŁE PRZYPOMNIENIE I
UTRWALENIE.
WESOŁEJ ZABAWY!

TERAPIA RUCHOWA - Andrzej Hendzak
Grzegorz Ł. Piotr Ł.

Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
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) P.w.- Siad skrzyżny, ręce
oparte na kolanach. Ruch- Wdech-wyprost
tułowia i uwypuklenie klatki piersiowej, a
następnie wydech z opuszczeniem głowy.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce w
skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej strony
trzyma wstążki (tasiemki) .
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem głowy w
bok a następnie dmuchnięcie na wstążkę.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, na stole stoi zapalona świeca.
Ruch- Wdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle. Na stole
naczynie z wodą. W wodzie zanurzona
rurka. Ruch: Wdmuchiwanie powietrza do
wody przez rurkę. Powtórzenia: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między kolejnymi
ćw. 2-3 minuty przerwy.

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Jedna ręka leży na klatce
na klatce piersiowej, druga dłoń na
brzuchu. Ruch: Wdech- nosem dłoń na
brzuchu unosi się a następnie wdech
ustami-dłoń na brzuchu opada wraz z
brzuchem. Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między kolejnymi
ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w bok leżą na podłodze.
Ruch: Wdech nosem, a następnie wydech
ustami, z objęciem uciskiem rękoma
klatkę piersiową. Powtórzenia: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między kolejnymi
ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch- Wdech
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch- Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
wspomaga wydech. Powtórzenia: 2 serie
po 3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między kolejnymi
ćw. 2-3 minuty przerwy.

AAC – Iwona Zając
Piotr, Grzegorz, Michał
DROGI RODZICU !
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE. ODCZYTAJ TREŚĆ SYMBOLI PO KOLEI .JEŚLI TO MOŻLIWE POKAŻ POGODĘ
ZA OKNEM I POPROŚ ,ABY DZIECKO ODNALAZŁO NA KARCIE ODPOWIEDNI SYMBOL. POPROŚ, ABY WSKAZAŁO ,
NARYSOWAŁO LINIE ŁĄCZĄCE SYMBOL POGODY Z ODPOWIEDNIM OBRAZKIEM PRZEDSTAWIAJĄCYM CZĘŚĆ
GARDEROBY

PIĄTEK 9.04.2021r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Z kim chcę spędzać wolny czas?
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
Piosenka:
Hej ho, hej ho. Witam Cię.
Hej ho, hej ho. Jestem ja.
Hej ho, hej ho. Jesteś ty.
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my.
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko z Twoją pomocą policzyło elementy z każdej ramki i przykleiło obok
odpowiednią cyfrę.
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ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Poniżej zamieszczam kilka propozycji aktywności dla Waszego dziecka. Proszę, wybierz z dzieckiem
chociaż jedną aktywność, niech się bawi 


Rysowanie na mące – na talerzyk lub tackę wsypujemy warstwę mąki. Dziecko rysuje wodząc palcem po dnie
naczynia.



Mąkolina – z połączenia mąki pszennej z olejem (4 szklanki mąki i pół szklanki oleju) tworzy się masa
przypominająca swą konsystencją piasek. Zabawy z wykorzystaniem mąkoliny to uczta dla zmysłu dotyku, a
wraz z foremkami (do piaskownicy albo do ciasta) stanowi wspaniałe przypomnienie lata.



Akcja segregacja – wsyp przynajmniej dwa rodzaje ziaren do miski i poproś dziecko, aby je posegregowało.
To wyzwanie dobrze sprawdza się w przypadku maluchów. Starsze dzieci mogą zainteresować się
przenoszeniem np. ziarna fasoli na łyżce z jednej miski do drugiej rozstawionej w odległości 2-3 metrów. Dużą
przyjemność sprawia także samo dotykanie ziaren i ich przesypywanie.



Grzechotki – wsypując ziarna do jakiegokolwiek plastikowego lub metalowego opakowania po kosmetykach
czy żywności stworzysz znakomity instrument domowej roboty. Możesz poeksperymentować z dzieckiem i
stworzyć grzechotki o odmiennych dźwiękach wsypując inną ilość lub rodzaj ziaren.



„Wyklejziarnki”– przyklejając różnorodne ziarna do papieru można stworzyć zaskakujące arcydzieła.
Ziarenka mogą stanowić całość jak i element prac plastycznych (np. ziarna kawy uzupełniają postać
narysowanej wcześniej dziewczynki i stają się guzikami przy sukience).

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Kolejnym etapem pracy dzisiejszego dnia jest ćwiczenie umiejętności sprzątania po sobie miejsca
pracy. Daj dziecku ściereczkę, szufelkę i zmiotkę  Niech dziecko pokaże, co potrafi  Pamiętaj, nie zapomnij
pochwalić dziecka za starania! 

WYCH. FIZ. – Iwona Durska
Temat: Gry i zabawy muzyczno – ruchowe.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem
kolan) 30 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 30 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Zabawy przy muzyce:
Proszę o włączenie ulubionej muzyki dziecka, następnie odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych z pokazywaniem.
Zapraszam do zabawy!
1.Części ciała
5.Gimnastyka
Ręce do machania,
Prawa noga, wypad w przód,
nogi do skakania,
a rękoma zawiąż but.
palce do liczenia,
Powrót, przysiad, dwa podskoki,
a zęby do mycia.
w miejscu bieg i skłon głęboki.
Głowa do kiwania,
Wymach rąk w tył i do przodu
uszy do słuchania,
Już rannego nie czuć chłodu.
oczy do mrugania,
Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki.
usta do śpiewania.
Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w
górę,
2.Dla grzecznych dzieci
Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę,
Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci. (rączki w górze)
A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i
a dla niegrzecznych?… wcale nie świeci. (grozimy palcem)
naśladowanie zawiązywania buta,
Rybki pływają, (złożone rączki naśladują płynącą rybkę)
Powrót – powrót do pozycji zasadniczej,

ptaszki fruwają, (machamy „skrzydełkami”)
motylek leci w daleeeki świat. (bieg w dowolnym kierunku)
3.Dziesięć palców mam
Dziesięć palców mam – na pianinie gram.
i dwie rączki mam – na bębenku gram.
Dziesięć palców mam i na trąbce gram.
i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam.
4.Dziesięciu murzynków
Dziesięciu murzynków
w spodenkach na szelkach,
Taką piosenkę nam zaśpiewało:
O, Elena ty, buzi, buzi daj,
O, Elena, balua, balue.
Dziesięciu murzynków – pokazujemy dziesięć paluszków,
w spodenkach na szelkach – pokazujemy spodenki ciągnąc od
dołu do góry, szelki pokazując, naciągając niewidzialne taśmy
szelek,
Taką piosenkę – pokazujemy rękoma coś wielkiego rozstawiając
je jak najszerzej,
nam zaśpiewało – gramy na niewidzialnej gitarze.
O, Elena – wyciągamy do niej ręce,
ty, buzi, buzi daj – paluszkami przeciągamy po wargach,
O, Elena – wyciągamy do niej ręce,
balua, balue – raz jedno, raz drugie biodro podpieramy dłońmi.

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma,
Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu,
W miejscu bieg – bieg w miejscu,
I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg,
Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu,
I do przodu – wysunięcie rąk do przodu,
Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana.
6.Gimnastyka II
Gimnastyka, dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę i w przód, i w bok,
skłon do przodu, w górę skok.
Głowa ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, pięty, nos!
7.Głowa, ramiona
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.
Głowa, ramiona…. -pokazujemy obiema rękoma głowę i
kolejno wszystkie wymieniana części ciała i twarzy.

TERAPIA RUCHOWA - Andrzej Hendzak
Piotr Ł.

Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.

Opis ćwiczenia/zabawy

1.

Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą
klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed
lustrem porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami do
przodu i do tyłu.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po
pokoju udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę
gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest
niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby
przeciągnąć do siebie zabawkę.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc kończyny górne w ustawieniu probacyjnym
przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np.
małą naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i
prostując stawy śródręcza. Uwagi; zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i
pokazywało elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie
obiema rękoma i naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj
„buźkę”. Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei.
Uwagi: jeśli dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.

2.
3.

4.

5.

Czas
2-3 minut

2-3 minut
2-3 minut

2-3 minut

2-3 minut

6.

7.

8.

Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej kartce.
Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza
polec w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po
kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka
małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z
masy zatopionych przedmiotów.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie
buzie wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten
sposób dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę
w siłowanie się dwóch zwierzaków.

2-3 minut

2-3 minut

2-3 minut

Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.

LOGOPEDIA – Iwona Zając
Piotr, Grzegorz, Michał
DROGI RODZICU !
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE.PRZY POMOCY SWOICH PALCÓW ,PROSZĘ, POMÓŻ DZIECKU UŁOŻYĆ
WARGI W SPOSÓB PRZEDSTAWIONY NA ZDJĘCIACH

SI – Ewelina Gancarz
Grzegorz Ł.

Propozycje ćwiczeń:
1. Wchodzenie i schodzenie po schodach krokiem naprzemiennym bez barierki z asekuracją.
2. Zabawy z ziemią, dotykanie, ugniatanie, wąchanie ziemi, nakładanie ziemi łopatką.
3. Słuchanie odgłosów ptaków.
Michał M.
Propozycje ćwiczeń:
1. Nabieranie ryżu na łyżkę, przesypywanie do pojemników- wyrabianie precyzyjnych ruchów rąk.
2. Chodzenie wzdłuż rozłożonej skakanki lub liny.
Piotr Ł.

Propozycje ćwiczeń:
1. Wchodzenie i schodzenie po schodach krokiem naprzemiennym bez barierki z asekuracją.
2. Zabawy z ziemią, dotykanie, ugniatanie, wąchanie ziemi, nakładanie ziemi łopatką.
3. Próby skoków obunóż przez rozłożoną sznurówkę.

