
 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, które można 
zrealizować w domu- STOKROTKI 

 

Sfera: 30.03.2020 31.03.2020 1.04.2020 2.04.2020 3.04.2020 

Umiejętności 
motoryczne 

modelowanie w 
plastelinie, 

ciastolinie, masie 
solnej na temat 
„Wiosenny kwiatek” 

 nawlekanie 
różnych 

elementów na 
sznurek np. 
guzików 

 pokrywanie dużych 
płaszczyzn kredkami, 

mazakami, 
 

Percepcja 
słuchowa 

 zabawy ruchowe ze 
śpiewem, 
klaskaniem, 
 

 Wysłuchanie 
treści  bajki- 
„Opowiedz, o 
czym była bajka” 
 

 

Percepcja 
wzrokowa 

kończenie zaczętego 
obrazka 

 Rozkodowywanie 
obrazków wg 
legendy 

 wyszukiwanie różnic i 
podobieństw miedzy 
obrazkami, 
 

Funkcje 

poznawcze: 
Pamięć 

Uwaga 
Myślenie 

 wskazywanie prawej i 
lewej części ciała 

 porządkowanie 
historyjek 
obrazkowych 

 

Kontakt: 
Emocjonalny 
Zadaniowy 

przydzielanie 
dziecku ról: - zabawa 
w rodzinę 
- zabawa w sklep 
- wizyta u lekarza 

 Odgrywanie 
scenek z bajek 
- Czerwony 
Kapturek 
- Kopciuszek 

 wspólne nazywanie 
emocji, 
przyporządkowywanie ich 
do konkretnych 
obrazków, 
 

Komunikacja  - naśladowanie 
mimiki twarzy ( 
polecenie: „zrób tak 
jak ja”, uśmiechamy 
się szeroko, 
wytykamy język, 
robimy smutna minę, 
otwieramy szeroko 
buzię, cmokamy) 

 zachęcamy dziecko 

do powtarzania 

samogłosek, 

spółgłosek, 

dłuższych zdań 

 



Inne działania :   - #zajecialogopedyczne #samogłoski #percepcjasluchowa 
        -  http://www.kreatywniewdomu.pl/2019/05/kwiaty-z-plasteliny.html 

 

 

 

 30.03.2020- niedokończony obrazek 

  

 

31.03.2020- link do zabawy ruchowej 

Zabawy ruchowe dla dzieci - odcinek 1 
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w  

https://www.facebook.com/hashtag/zajecialogopedyczne?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/samogłoski?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/percepcjasluchowa?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.kreatywniewdomu.pl/2019/05/kwiaty-z-plasteliny.html
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


Zabawa - Na ziemi zostaje 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Wskazywanie części ciała 

Ćwiczenia kształtujące świadomośd schematu ciała swojego i drugiej osoby 

„Moje – Twoje” - dwiczenie w parach (dziecko-rodzic) wykorzystanie metody W. Sherborne,  

(dzieci siedzą naprzeciwko rodzica i pokazują u siebie i u kolegi części ciała wymienione przez rodzica) 

„Gdzie jest...?” - dzieci odszukują wymienione przez rodzica części ciała z zamkniętymi oczami 

„Uczymy Ulę” - wskazywanie przez dzieci wymienionych przez rodzica części ciała u siebie i na lalce. 

„Rączki robią klap klap klap” – nauka wierszyka połączona z pokazywaniem 

 

Rączki robią: klap, klap, klap  

Nóżki tupią: tup, tup, tup  

Tutaj swoją główkę mam,  

A na brzuszku: bam, bam, bam  

Buzia robi: am, am, am  

oczy patrzą tu i tam  

Tutaj swoje uszy mam,  

A na nosku sobie gram 

01.04.2020- rozkodowanie wg legendy 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


 



 

 

2.04.2020- link do bajki  

https://www.youtube.com/watch?v=YyGoZ1EFEuY&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n  

 

Historyjka obrazkowa 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyGoZ1EFEuY&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n


 

 

3.04.2020- wyszukiwanie różnic 



           

3.04.2020- nazywanie i przyporządkowywanie emocji 

1.”Twarze” 
Dzieci dostają duże kartki papieru i kredki. Na kartkach narysowane są kontury twarzy. Mają za zadanie dorysować oczy, usta, nos, według wskazówek 

rodzica: 

- pierwsza buzia jest radosna; 



- druga buzia jest smutna; 

- trzecia buzia jest zdziwiona; 

-czwarta buzia jest wystraszona; 

- piąta buzia jest zła. 

Po skończonym rysowaniu dzieci „chwalą” się swoimi pracami. Opisują narysowane twarze, porównują z praca rodziców. 

2.”Dokończ zdanie” 
Dzieci słuchają fragmentu zdań nauczycielki i kończą je: 

- „Pewnego razu Krzyś wszedł na drzewo i nie mógł zejść poczuł nagle wielki………” (np. lęk, strach) 

- „Ola dostała w szkole dwie szóstki, więc była……..” 

(np. szczęśliwa, smutna) 

-„Zosia zrobiła bałagan w pokoju, gdy mama to zobaczyła poczuła……..” 

(np. złość, radość, itp.) 

 


