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1. „Zaczarowany  woreczek” – zabawa sensoryczna.   
Rodzic przygotowuje worek, a w nim przedmioty, które mają element w kształcie koła 
/samochodzik, klocek walec, zegarek, talerzyk, zakrętka od butelki itp./  Dziecko wkłada rękę do 
woreczka i badając dotykiem odgaduje co to jest, a następnie wyjmuje i sprawdza czy prawidłowo 
nazwało. Po wyjęciu wszystkich przedmiotów ma przyjrzeć się i poszukać kształtu koła, które się 
powtarza w każdym przedmiocie. 

2. Obejrzyj program dla dzieci dotyczący koła i jego zastosowania /ponieważ program jest 
długi, dziecko może obejrzeć tylko część t.j. do prac plastycznych /

https://www.youtube.com/watch?v=Bj8HcZuCrfY

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne wg. instrukcji na filmie :

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

4. „Co powstanie z koła?” - praca plastyczna
Na środku kartki rodzic przykleja koło dowolnego koloru i wielkości. Dziecko wymyśla co może 
powstać z tego koła i tworzy rysunek. 

5. „Co mówi robot” - ćwiczenia syntezy słuchowej z utrudnieniami
Rodzic dzieli wyrazy na sylaby klaszcząc dwa razy między nimi. Zadaniem dziecka jest odgadnąć 
podany wyraz. Zaczynamy od wyrazów trzy sylabowych przechodząc do dłuższych np / bu-ra-czek;
la-lecz-ka; wa-liz-ka przy-sło-wie, pa-ry-żan-ka, pa-ra-sol-ka; lo-ko-mo-ty-wa itp. Można używać 
również słów nieznanych dziecku, ponieważ w tym ćwiczeniu chodzi o rozwijanie słuchu 
fonemowego. 
Jeżeli dziecko sobie nie radzi należy najpierw zrobić ćwiczenie bez utrudnień.

6. Praca w ZG51 – ćwiczenia grafomotoryczne. Dziecko rysuje obrazek po śladzie i swój 
wynalazek. Następnie rysuje szlaczek po śladzie.

7. „Co tak dźwięczy?”. Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na podstawie wydawanego 
przez nie dźwięku. 

Dorosły przygotowuje kilka przedmiotów codziennego użytku (np. kubeczek porcelanowy, 
szklankę, garnek, deskę do krojenia, itp. oraz drewnianą pałeczkę (łyżkę), a następnie stuka kolejno 
w ustawione przed dzieckiem przedmioty. Po zasłonięciu dziecku oczu (odwróceniu się tyłem), 
dorosły tworzy układy rytmiczne, zaczynając od krótkich np. kubek, garnek, kubek; garnek – 
dziecko wymienia kolejność przedmiotów.

- deska, deska, szklanka; szklanka, garnek, deska, deska, szklanka, szklanka, garnek ….

Zadaniem dziecka jest wymienić we właściwej kolejności przedmioty, w które stukał dorosły lub 
samodzielne odtworzyć dźwięki.

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

