
Terapia pedagogiczna 

04.05.2020 PONIEDZIAŁEK 

Uczestnik:  KACPER  

Dziś w zabawach wykorzystamy ulubione zabawki dzieci. Poproście dziecko aby wybrało kilka 

zabawek: misie, lalki, samochody. I zaczynamy! 

Zabawa 1. Spacer Misia 

- ćwiczenie orientacji przestrzennej  

Zabawa polega na umieszczeniu Misia w miejscu wskazanym przez rodzica. Rodzic mówi 

dziecku polecenia: połóż misia na krześle, schowaj misia pod kanapą, postaw misia obok 

lodówki, połóż piłkę koło misia. Następnie zamieniają się rolami. 

Zabawa 2.  “Co się zmieniło?”  

- rozwijanie pamięci wzrokowej 

Zabawa dla całej rodziny. Rodzice układają przed dzieckiem  różnego rodzaju zabawki. Dziecko 

przygląda się dokładnie jak są ułożone. Rodzic zmienia kolejność ułożenia zabawek(np. zamienia 

miejscami lalkę i misia). Zadaniem dziecka jest stwierdzić co się zmieniło. 

05.05.2020 WTOREK 

Zabawy z rolkami po ręcznikach papierowych 

Aktywności ruchowej nigdy za mało. Dziś proponuję ćwiczenia z rolkami, które urozmaicą  

zabawę. 

 DOTKNIJ ROLKĄ PODŁOGI  Dzieci stają w lekkim rozkroku. Chwytają rolkę za jej końce i 

wykonują skłon w przód, próbując dotknąć rolką do podłogi 

KOŁA MŁYŃSKIE – Dzieci stoją, trzymając rolkę za końce. Wyprostowane ręce wyciągają 

przed siebie. Zataczają koła, przyciągając i odsuwając ręce od tułowia. 

UTRZYMAJ ROLKĘ – Dzieci siedzą w siadzie prostym, umieszczają rolkę między stopami, 

ręce opierają za plecami na podłodze. Na sygnał unoszą proste nogi do góry. Starają się, żeby 

rolka nie wypadła spomiędzy stóp. 

PRZEKŁADANIEC – Dzieci siedzą w siadzie prostym, trzymają rolkę w prawej dłoni. Unoszą 

wyprostowaną prawą nogę i przekładają rolkę pod kolanem do lewej ręki. Następnie unoszą 

wyprostowaną lewą nogę i przekładają rolkę pod kolanem do prawej ręki. 

06.05.2020 ŚRODA 

Zabawa. Małe i duże radości 

 

Zabawę zaczynamy od rozmowy dzieckiem na temat jego nastroju: Jak się dziś czujesz? 

Następnie usiądźcie na dywanie, weźcie do dłoni lusterko i pobawcie się w „śmieszne minki”, 



poproś dziecko aby śmiało się najgłośniej, potem trochę ciszej. Teraz kolej rodzica. Razem z 

dzieckiem wymyślamy  taniec szczęścia:) - można wykorzystać kolorowe chusty, włączyć 

ulubiona muzykę dziecka i tańczyć razem w jej rytm, uśmiechając się przy tym szeroko do siebie 

:) Na końcu zabawy przytul mocno dziecko i ponownie zapytaj je, jak się czuje? Co sprawiło mu 

największa radość? 

 

Zabawa 2. Korale z makaronu 

- ćwiczenie sprawności manualnej 

Potrzebujesz:: sznurek lub wstążkę, makaron typu rurki, ewentualnie bibułę. 

 

Dodatkowo można zabarwić makaron. Do kilku szklanek wlewamy ciepłą wodę, wkładamy do wody 

kawałek odciętej bibuły szerokości około 3 cm. Kiedy woda się zmieni kolor wrzucamy na kilka 

minut makaron, po zabarwieniu wykładamy makaron do wyschnięcia.  

Kiedy kolorowy makaron jest już gotowy, pokazujemy dziecku jak nawlekać makaron na sznurek, na 

zakończenie pomagamy nu związać powstały naszyjnik. I GOTOWE 

 

07.05.2020 Czwartek 

Zabawy pomagające rozładować emocje dziecka. 

Zabawa Pędzą słonie  

Na hasło "Pędzą słonie" tupiemy tak mocno, jak mocno biegną ciężkie słonie. Niech podłoga się zatrzęsie! 

Kiedy ktoś krzyknie "stop" słonie stają nieruchomo. Powtarzamy to kilka razy!  

Zabawa Ślimak, ślimak pokaż rogi  



Usiądźcie wygodnie na podłodze. Weźcie wdech, podnosząc ramiona do góry, tak jakbyście byli 

ślimakiem chcącym schować się w swoim domku. Bądźcie przez chwilę w nim ukryci, a następnie 

podczas wydechu opuście luźno ramiona. 

Zabawa „Wykonaj gniotka” 

 Potrzebne będą: balon, butelka 500 ml, mąka ziemniaczana lub ryż, lejek, włóczka do zrobienia 

fryzury oraz czarny marker. 

             Na początku wsypujemy mąkę lub ryż do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od 

wielkości balona. Najlepiej robić to przez lejek. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i 

zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się 

do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę.   Wypełniony 

mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za 

dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy 

markerem buzię. Nasza zabawka jest już gotowa.  

Zabawa „Skaczące kulki” 

- zmieszenie napięcia mięśniowego 

Przygotowujemy dla dziecka miseczkę oraz folię aluminiową. Dziecko zagniata kawałki folii, 

tocząc z nich małe kuleczki i wrzuca do swojej miseczki. Zabawa polega na jednorazowym 

wydmuchiwaniu z miseczki wszystkich kuleczek.  

08.05.2020 PIĄTEK 

Zabawa.  Nakrętki na start. 

- Precyzyjne pstrykanie w nakrętkę trenuje małe mięśnie dłoni. Gra poprawia również koordynację 

wzrokowo-ruchową. 

Dziś  proponuję trochę zapomnianą, grę w kapsle. Szczęśliwi posiadacze podwórka mogą narysować 

trasę patykiem na piasku. W domu trasę rysujemy kredą, możemy też zrobić ją sznurkiem. 

Do zabawy potrzebujemy niewiele: kredę albo sznurek, plastikowe nakrętki 

Zasady gry: 

• Ustawiamy nakrętki na starcie jedna obok drugiej, dokładnie tyle ilu jest zawodników. 

• Po kolei wszyscy zawodnicy pstrykają w swoją nakrętkę palcem tak, aby nie wypadła z toru. 

Potrenujcie z dzieckiem przed rozpoczęciem gry, sposób ułożenia palców i odbicie pionka . 

• Jeżeli nakrętka wypadnie z trasy zawodnik cofa się na miejsce, z 

którego ruch był wykonany. 

• Wygrywa gracz, który pierwszy przekroczy linię mety. 

Życzę udanej zabawy !           Agnieszka Pała 



Terapia pedagogiczna  

prowadzący : Magda Majzner  

UCZESTNIK :JAKUB   

Poniedziałek 04.05.2020 

,,Zabawy sensoryczne ‘’ 

Cele : 

• poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, 

słuchu, węchu, dotyku. 

• rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej. 

 

Zadanie 1 

Układanka warzywna 

Umyjcie ręce. Posegregujcie na talerzykach różne świeże warzywa pokrojone na mniejsze kawałki: słupki, 

ćwiartki, plasterki itp. Rozpoznawajcie je wyłącznie po zapachu (z zamkniętymi oczami). Porozmawiajcie 

o ich kolorach, smakach i potrawach. Układajcie kolorowe kompozycje na białych talerzykach 

jednorazowych. Sfotografujcie, a potem schrupcie  

Zadanie 2 

Stemple owocowe 

Przygotujcie owocowy półmisek z połówkami lub ćwiartkami owoców gotowymi do jedzenia. Nazywajcie 

owoce, dotykajcie, wąchajcie, degustujcie, opisujcie ich wygląd i smak. Przygotujcie kawałki papieru i 

dość gęsto rozrobione farby plakatowe (lub akrylowe) w kilku kolorach. Maczajcie w farbie wybrane 

kawałki owoców i stemplujcie. 

 

Wtorek 05.05.2020 

,,Pamięć i uwaga” 

Cele : 

• Doskonalenie percepcji wzrokowej. 

• Usprawnianie pamięci wzrokowej. 

 

Zadanie 1 

Co się zmieniło? 



Prowadzący rozkłada przed uczniem kilka klocków, na których widnieją różne figury, w różnych kolorach. 

Prosi ucznia o uważne przyjrzenie się wszystkim klockom, następnie zapamiętanie ich układu i obrazków 

na nich widniejących. 

Po zakończeniu czasu na zapamiętanie, prowadzący prosi ucznia o zamknięcie oczu, po czym zamienia 

jeden z klocków i prosi ucznia o odgadnięcie tego klocka, który został podmieniony. Powtarzamy 

ćwiczenie 2-3 razy w zależności od poziomu aktywności ucznia, zwiększając również liczbę elementów 

zamienianych. 

Zadanie 2  

Gra memo 

Prowadzący z uczniem wybierają kilka par klocków, odwracając je obrazkiem do dołu. Prowadzący gra z 

uczniem w odgadywanie par, przy jednoczesnym podnoszeniu dwóch klocków. Wygrywa ten, kto 

odsłonił więcej par. 

 

Środa 06.05.2020 

,,Ile ?’’ 

Cele: 

• Kojarzenie liczby elementów ze znakiem graficznym 

• Sprawne posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie jakim dziecko potrafi, 

• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, 

• Tworzenie zbioru odpowiadającego zapisowi cyfry w postaci znaku graficznego, 

Zadanie 1 

Rodzic rozkłada na dywanie gotowe zbiory zawierające określoną ilość elementów. 

Dziecko będzie miały za zadanie przeliczenie ilości elementów w prezentowanych zbiorach, a następnie 

dopasowanie zbiorów do poszczególnych cyfr poprzez przyczepienie ich pod właściwą cyfrą. 

Na koniec rodzic tłumaczy, że cyfra jest znakiem, który zapisujemy –dziecko zapisuje palcem w powietrzu 

wybraną przez siebie cyfrę, a następnie na dywanie. 

Zadanie 2 

Dziecko otrzymuje okrąg symbolizujący zbiór oraz kopertę, w której znajdują się kolorowe kwiatki oraz 

kartonik z wydrukowaną cyfrą. 

Zabawa polega na zamieszczeniu w zbiorze takiej ilości kwiatów, jaką oznacza posiadana przez siebie 

cyfra. Niewykorzystane kwiaty należy ułożyć poza zbiorem (okręgiem). 

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie ilości niewykorzystanych kwiatów i odpowiedzenie na pytania: 

- ile razem jest kwiatów? 



- gdzie jest więcej kwiatów – w zbiorze czy poza zbiorem? 

- ile trzeba dodać lub odjąć kwiatów, aby stworzyć drugi taki sam zbiór? 

 

Czwartek 07.05.2020 

,, Głoska, sylaba, wyraz” 

Cele : 

• ćwiczenia słuchu fonematycznego, 

• ćwiczenia w zakresie wyodrębniania głoski i sylaby w wyrazie,, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 

Zadanie 1 

Dziecko śpiewa z rodzicem piosenkę "Wlazł kotek" dzieląc słowa tekstu na sylaby i klaszcząc w rytm 

wyśpiewanych sylab. Rytm piosenki ilustrują ruchami imitującymi grę na instrumencie. 

Zadanie 2 

Rodzic przygotowuje przedmioty znane dziecku. Dziecko bierze do ręki przedmiot i mówi jego nazwę . 

Stara się określić liczbę sylab w tym wyrazie za pomocą ruchów ręki położonej pod brodą, która w czasie 

wypowiadania sylab opada do dołu. Następnie układają przedmiot pod cyfrą, która wskazuje, z ilu sylab 

składa się wyraz. 

 

 

Propozycje zajęć/ zabaw dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
Opraciowała Justyna Kanabrocka – wspomaganie dla KUBY  

 

Poniedziałek 4.05.2020 

 

Cele: 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej 

- budowanie precyzji i płynności ruchu dłoni 

- rozwijanie świadomości własnego ciała 

 

1. Ptaszki  - zabawa słowno- ruchowa 

 

Pięć małych ptaszków na gałęzi siedzi (pokazujemy pięć palców jednej ręki). 

Odleciał jeden, by ciotkę odwiedzić (poruszamy rękami, jak skrzydłami). 

Cztery małe ptaszki na gałęziach siedzą (pokazujemy cztery palce prawej ręki) 

i się martwią o piątego, bo gdzie jest nie wiedzą (łapiemy się za głowę). 

Pierwszy leci, by go szukać (pokazujemy cztery palce i jeden składamy do środka dłoni), 

drugi do sąsiadów puka (drugi palec składamy do środka dłoni), 

trzeci dzwoni na policję (trzeci palec składamy do środka dłoni), 



czwarty woła: "Wracaj szybciej!" (dotykamy czubka małego palca, a potem składamy dłonie w 

trąbkę i krzyczymy) 

 

2. Uwaga! Stop! Dotknij 

Dziecko porusza się swobodnie po sali w rytm włączonej piosenki – star się dostosować ruch do 

pulsu utworu. Na przerwę w muzyce dorosły poleca aby dziecko dotknęło podłogi wymienioną 

czci ciała- np. dłoń, kolano, łokieć prawa stop, lewa dłoń itd. Dla utrudnienia można polecić 

dotniecie podłogi dwoma lub trzema częściami ciała. 

3. Kolorowe klamerki 

      W załączniku przesyłam materiały potrzebne do zadania. Materiał zawiera 2 karty, na 

pierwszej znajduje się kolorowe koło do wycięcia , na drugiej 24 ilustracje podzielone ze 

względu na kolor - 8 kompletów. Ilustracje dziecko musi wyciąć i nakleić do klamerek. Potem 

dziecko ma za zadanie przypiąć klamerki do obwodu koła tak, ny ilustracje odpowiadały danym 

kolorom koła.  

 

Wtorek 5.05.2020 

cele: 

- doskonalenie umiejętności liczenia w poznanym przez dziecko zakresie 

- wyrabianie wrażliwości słuchowej  

- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi 

 

1. Ile słów? 

Dorosły i dziecko umawiają się w jaki sposób dziecko będzie prezentowało liczbę słów może być 

klaskanie i wskazanie na palcach dłoni liczby policzonych słów. Przykładowe zdania- lata osa 

koło nosa. Lubię jeść lody czekoladowe. Mam pięć lat. Lubię bawić się na podwórku. Poszła Ola 

do przedszkola. Itd.  

 

2. Ile widzisz kształtów? 



Dziecko ma za zadanie policzyć kształty i zapisać ich liczbę w formie narysowania odpowiedniej 

ilości kropek obok danej figury.  

 

 

 

 

3. Fryzjer- zabawa z użyciem farbek 

Przygotować należy farbki- najlepsze będą akwarele oraz słomka i szklanka z wodą. 

 



Na kartce papieru dorosły rysuje prostą sylwetkę postaci- głowę i ramiona – przykładową prace 

przesyłam poniżej. Dziecko ma za zadanie rozdmuchać słomką farbki tak aby powstała 

zwariowana fryzura :) 

 

 

 Środa 6.05. 2020 

 

cele: 

− rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia 

− rozwijanie świadomości własnej osoby  

− rozwijanie  umiejętności uważnego słuchania 

 

1. Moje ulubione zwierzę- zabawa pantomimiczna 

Na wstępie czytamy dziecku wiersz pt” Zoo” Brzechwy. Prosimy aby dziecko słuchało uważnie i 

zapamiętało jak najwięcej cech charakterystycznych danych zwierząt. 

Po odczytaniu wiersza dziecko ma za zadanie ( wraz z innymi domownikami :) ) wybrać zwierzę, 

które najbardziej lubi – jeśli nie chce nie musi być to zwierzątko z wiersza. Dziecko nie mówi na 

głos jakie zwierzę wybrało- ma przedstawić reszcie domowników zagadkę pantomimiczną. 

Domownicy muszą odgadnąć. Po odgadnięciu zwierzątka pytamy dlaczego dziecko wybrało to 

zwierzę i jakie cechy mu się w nim podobają.  

Jan Brzechwa „Zoo” 

 

Matołek raz zwiedzał zoo 



I wołał co chwila: "O-o!" 

"Jaka brzydka papuga!" 

"Żyrafa jest za długa!" 

"Słoń za wysoki!" 

"A po co komu te foki?" 

"Zebra ma farbowane żebra!" 

"Tygrys 

Chętnie by mnie stąd wygryzł!" 

"Na, a zajrzyjmy pod daszek: 

Żółw - tuś, bratku, tuś!" 

"A to? Ptaszek. 

Niezły ptaszek - 

Struś!" 

Wreszcie zbliża się do wielbłąda, 

Uważnie mu się przygląda 

I powiada wskazując na niego przez kraty: 

"Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!" 

 

TYGRYS 

"Co słychać, panie tygrysie?" 

"A nic. Nudzi mi się." 

"Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?" 

"Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł." 

 

STRUŚ 

Struś ze strachu 

Ciągle głowę chowa w piachu, 

Więc ma opinię mazgaja. 

A nadto znosi jaja wielkości strusiego jaja. 

 

PAPUGA 

"Papużko, papużko, 

Powiedz mi coś na uszko." 

"Nic nie powiem, boś ty plotkarz, 

Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz." 

 

LIS 

Rudy ojciec, rudy dziadek, 

Rudy ogon - to mój spadek, 

A ja jestem rudy lis. 

Ruszaj stąd, bo będę gryzł. 

 

WILK 

Powiem ci w słowach kilku, 

Co myślę o tym wilku: 

Gdyby nie był na obrazku, 

Zaraz by cię zjadł, głuptasku. 



 

ŻÓŁW 

Żółw chciał pojechać koleją, 

Lecz koleje nie tanieją. 

Żółwiowi szkoda pieniędzy: 

"Pójdę pieszo, będę prędzej." 

 

ZEBRA 

Czy ta zebra jest prawdziwa? 

Czy to tak naprawdę bywa? 

Czy też malarz z bożej łaski 

Pomalował osła w paski? 

 

KANGUR 

"Jakie pan ma stopy duże, 

Panie kangurze!" 

"Wiadomo, dlatego kangury 

W skarpetkach robią dziury." 

 

ŻUBR 

Pozwólcie przedstawić sobie: 

Pan żubr we własnej osobie. 

No, pokaż się, żubrze. Zróbże 

Minę uprzejmą, żubrze. 

 

DZIK 

Dzik jest dziki, dzik jest zły, 

Dzik ma bardzo ostre kły. 

Kto spotyka w lesie dzika, 

Ten na drzewo szybko zmyka. 

 

RENIFER 

Przyszły dwie panie do renifera. 

Renifer na nie spoziera 

I rzecze z galanterią: "Bardzo mi przyjemnie, 

Że będą panie miały rękawiczki ze mnie." 

 

MAŁPA 

Małpy skaczą niedościgle, 

Małpy robią małpie figle, 

Niech pan spojrzy na pawiana: 

Co za małpa, proszę pana! 

 

KROKODYL 

"Skąd ty jesteś, krokodylu?" 

"Ja? Znad Nilu. 

Wypuść mnie na kilka chwil, 



To zawiozę cię nad Nil." 

 

ŻYRAFA 

Żyrafa tym głównie żyje, 

Że w górę wyciąga szyję. 

A ja zazdroszczę żyrafie, 

Ja nie potrafię. 

 

LEW 

Lew ma, wiadomo, pazur lwi, 

Lew sobie z wszystkich wrogów drwi. 

Bo jak lew tylko ryknie, 

To wróg natychmiast zniknie. 

 

NIEDŹWIEDŹ 

Proszę państwa, oto miś. 

Miś jest bardzo grzeczny dziś, 

Chętnie państwu łapę poda. 

Nie chce podać? A to szkoda. 

 

PANTERA 

Pantera jest cała w cętki, 

A przy tym ma bieg taki prędki, 

Że chociaż tego nie lubi, 

Biegnąc - własne cętki gubi. 

 

SŁOŃ 

Ten słoń nazywa się Bombi. 

Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. 

Dlaczego? Nie bądź ciekawy - 

To jego prywatne sprawy. 

 

WIELBŁĄD 

Wielbłąd dźwiga swe dwa garby 

Niczym dwa największe skarby 

I jest w bardzo złym humorze, 

Że trzeciego mieć nie może.  

 

 

2. Plastelinowy zwierzak 

Potrzebna będzie plastelina i jakaś podkładka do lepienia.   

Ta zabawa jest kontynuacją poprzedniej. Dziecko lepi z plasteliny wybrane przez siebie 

zwierzątko- ważne jest aby  odzwierciedliło jak najdokładniej cechy charakterystyczne tego 

zwierzątka.  



 

3. Chodzę jak... 

Zabawa polegająca na tym, że dziecko wciela się w wybrane przez dorosłego zwierzątko i 

naśladuje jego chód- kotek na czworaka, ząbka- skacze, bocian- stoi na jednej nodze, ślimak- 

czołga się , słoń- głośno tupie, myszka- chodzi cichutko na paluszkach itd.  

 

Czwartek 7.05. 2020 

cele: 

 

− rozwijanie umiejętności rozpoznawania (uświadamiania sobie uczuć ) emocji 

− doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia 

− usprawnianie ruchu rąk 

− doskonalenie koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej 

− wyciszenie, rozluźnienie mięśni  

 

 

 

1. Smutno- wesoło 

Potrzebne będą farbky plakatowe lub do malowania palcami i duża kartka papieru.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y  

 

Zaczynamy od wstępu- Uczucia można wyrażać muzyką i rysunkiem. Podobnie jest kiedy 

słuchamy muzyki albo oglądamy obrazy namalowane przez innych, które wywołują określone 

emocje. Często mówimy o  melodii- że jest smutna albo wesoła. Zadaniem dziecka jest 

namalowanie obiema rękami emocji i nazwanie ich, które wywołuje u niego melodia -  w 

załączniku.  

 

2 LIST DO BABCI- zabawa czeska, oprac. M.Bogdanowicz 

 

Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami, masujemy jego plecy- 

„wygładzamy papier listowy” 

Kochana babciu. 

(piszemy palcem na plecach dziecka) 

KROPKA. (z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu) 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y


Piszę Ci, że (kontynuujemy pisanie) 

mamy w domu kotka. (rysujemy wąsy) 

KROPKA. (znów stawiamy kropkę) 

Kotek chodzi, (kroczymy palcami) 

kotek skacze, („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach) 

kotek drapie, (delikatnie drapiemy dziecko po plecach) 

kotek chrapie. (opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie) 

Składamy list (krzyżujemy ręce dziecka) 

Naklejamy znaczek (dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni) 

I zanosimy na pocztę (bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim) 

 

POTEM NASTĘPUJE ZMIANA ROLI – dorosły czyta wierszyk a dziecko wykonuje „masażyk” 

 

3. Jedną linią – dinozaur 

W przesłanych  materiałach  znajdują się karty z 3 dinozaurami. Ćwiczenie polega na 

poprowadzeniu linii zgodnie ze wzorem, w wyznaczonym miejscu i kierunku, bez odrywania 

ręki. Kartę można zalaminować i używając pisaka suchościeralnego korzystać z niej 

wielokrotnie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 8.05. 2020 

cele: 

− rozwijanie słuchu fonematycznego 

− doskonalenie umiejętności wyodrębniania sylab w wyrazach  

− doskonalenie  umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami  

− usprawnienie koordynacji ruchowej  

 

1. Liczymy sylaby 

 Dzielimy na sylaby wyrazy z jednoczesnym układaniem klocków i ich liczeniem- układanie 

obrazów graficznych modelu sylabowego wyrazu. 

Przykłady ; 

KOT – 1 ( dziecko układa jeden klocek ) KA – SE- TA (3 dziecko układa 3 klocki ) 

 LO-KO-MO-TY-WA ( 5- dziecko układa 5 klocków) CU-KIE-REK,  MA-MA, PIŁ-KA, 

DI-NO-ZAUR, EDU-KA-CJA, CIĘ-ŻA-RÓW-KA itd. 

 

2. Kotek psotek 

Wycinanka. Z załączonej karty dziecko wycina elementy i składa z nich obrazek- kota. 



Na koniec nakleja go na kartę. 

 

3. Porusz ciało 

Zabawa taneczna rozwijająca koordynację ruchową :) 

https://www.youtube.com/watch?v=wbtauENJlzg  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbtauENJlzg


Opracowała Magda Majzner  
Terapia pedagogiczna  
prowadzący : Magda Majzner  
 

UCZESTNIK :KAJA   
 
Wtorek 05.05.2020 
,,Uszy i oczy ‘’ 
Cele: 

• stymulowanie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, wzbogacanie doświadczeń 

zmysłowych, 

• wyzwalanie aktywności ruchowej dziecka, usprawnianie dużej i małej motoryki, 

Zadanie 1 

„Zaśnij – obudź się” – zabawa rozwijająca percepcję słuchową z wykorzystaniem przedmiotów 

wydających dźwięki (długopis, pęk kluczy, zamek błyskawiczny, nożyczki). 

Zadanie 2 

Łapanie świetlnych zajączków” – stymulacja wzrokowa. 

Rodzic z wykorzystaniem lusterka i światła wpadającego do pokoju tworzy „świetlne zajączki” 

przemieszczające się po sali, dziecko wodzą wzrokiem za źródłem światła. W czasie ćwiczeń można 

włączyć muzykę relaksacyjną, która wzmacnia efekty wzrokowe. 

 

Środa 06.05.2020 

,,Nasze emocje” 

Cele : 

• używanie w konkretnych sytuacjach pojęć określających emocje,  

• dopasowanie głosu do obrazka przedstawiającego dane zwierze, 

• improwizacja ruchem do tekstu zabawy, 

• rozwijanie wyobraźni. 

Zadanie 1 

Zabawa pt . „ Jesteście zwierzątkami „ –rodzic uderza w odwróconą miskę „ zaczarowany bęben” i podaje 

polecenia np. : Jesteś skaczącą żabką , miłym kotkiem , sennym misiem , zmęczonym słoniem , wesołą 

małpką .Przy okazji naśladuje głosem zwierzę.  

Zadanie 2  



 „ Zaczarowana kostka „ – dziecko rzuca dużą kostką sześcienną . Na każdej ze ścian narysowana jest 

buzia dziecka wyrażająca jakiś nastrój np. smutek , złość , radość . Dziecko , rzuca kostką wyraża za 

pomocą mimiki nastrój przedstawiony na kostce . 

 

Czwartek 07.05.2020 

,,W świecie bajki „ 

Cele : 

– ćwiczenie pamięci słuchowej , 

- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowo- ruchowej, 

- Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, 

 

Zadanie 1 

„Sum” –  nauka rymowanki  

Płynie duży sum, sum, sum 

Wokół słychać szum, szum, szum 

Małe rybki – co, co, co? 

Uciekają aż na dno. 

 

Zadanie 2 

Zabawa z rodzicem –wypowiadanie rymowanki razem z umówionym sposobem wyklaskiwania 

Płynie    (każdy klaszcze w swoje dłonie) 

 

Duży     (klaśniecie w dłonie partnera) 

 

sum, sum, sum    (klaśnięcie 3x o swoje kolana) 

 

Piątek 08.05.2020 

,, Korale dla królewny”  

Cele: 

- ćwiczenie płynności ruchów , 



- utrwalenie kierunków , 

- ćwiczenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, 

- ćwiczenie usprawniające małą motorykę. 

 

Zadanie 1 

„Kółka małe, kółka duże…”.- zabawa ruchowa- ćwiczenie płynności ruchów ,utrwalenie kierunków oraz 

koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej 

 

Kółka małe, kółka duże 

 

Głowa prosto, ręce w górze 

 

Najpierw w prawo, potem w lewo 

 

Tak się buja w lesie drzewo  

 

Zadanie 2  

„Korale dla królewny” – wycinanie kółek małych i dużych naklejanie na wyznaczone miejsca z 

zachowaniem rytmu ( rytm wymyśla rodzic np. 2 małe, 1 duże, 3 małe, 2 duże, 2 małe, 1 duże i tak 

dalej.,…)  

 

 

 

 

Opracowała Magda Majzner  

 


