
Witam, serdecznie wszystkich moich podopiecznych!
Z powodu bieżącej sytuacji prowadzenie zajęć z pedagogiem i zajęć 

terapii pedagogicznej jest niemożliwe, dlatego przesyłam materiały do 
wspólnej zabawy wraz z waszymi rodzicami, babciami, dziadkami…. 

Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili!!!!

„Propozycja zajęć zdalnych”
Łukasz Stolarski

kontakt: 
terapia.pedagog.stolarski@gmail.com



Temat zajęć:
„Zabawki”

Cele ogólne:
- usprawnianie narządów mowy

- doskonalenie ekspresji werbalnej

Cele szczegółowe:

- Ćwiczymy motorykę narządów mowy

- Kształtujemy prawidłowy tor oddechu

- Rozbudowujemy słownictwo- kategoryzacja

- Wzbogacamy słownictwo

- Rozwijamy umiejętności opowiadania

- Stymulacja i podwyższenie uwagi

Metody i techniki jakimi będzie 

wykorzystywała osoba w pracy 

z dzieckiem:

- Opowiadanie

- Pokaz

- Instrukcja

- Naśladowanie-zabawa

- Zadania stawiane do wykonania

Jakie pomoce dydaktyczne 

wykorzystamy w pracy z 

dzieckiem:

1.Opowiadanie o Języczku Jasiu.

2. Historyjka obrazkowa –KARTA PRACY NR 1

3. Co do czego? – KARTA PRACY NR 2

4. Zabawa z czasownikami – KARTA PRACY NR 3

5. Obrazki ilustrujące emocje – KARTA PRACY NR 4

6. KREDKI

7. BAŃKI do dmuchania!!!!!!!!!!!!!!!!

Czas trwania zajęć:
Pamiętajmy, że nasze dziecko raz pracuje chętnie raz nie… Czas pracy 

dziecka dostosowujemy  do jego samopoczucia psychofizycznego.



ZAPRASZAM DO ZABAWY

Temat zajęć: „ZABAWKI”

ZACZYNAMY



Zabawa 1.

Powitanie!!!!!

Rodzic proponuje dziecku zabawę z minami, witamy się 
wzajemnie z dzieckiem robiąc minę
np.: 
------wesołą, 
smutną, 
---------wściekłą, 
zdziwioną, 
---------------zaskoczoną.
NA KOLEJNYM SLAJDZIE BĘDĄ KOLOROWE MINKI DO 
INSPIRACJI….☺



MINY DO INSPIRACJI
witamy się!!!!!



Zabawa 2
Zabawa z Języczkiem Jasiem –opowiadanie w trakcie 

którego dziecko będzie operowało językiem
- ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych…..

RODZIC !!! prezentuje  opowiadanie i stara się pokazać dziecku jak 
układać język, dziecko w trakcie opowiadania podejmuje ćwiczenia 

razem z rodzicem narządów artykulacyjnych (Język). 



Opowiadamy i staramy się wspólnie z dzieckiem 
wykonać wszystkie ćwiczenia.

Miłej zabawy!!!
„Języczek Jaś postanowił pójść na zakupy do czarodziejskiego miejsca -do sklepu z zabawkami”
-prezentujemy drogę języczka do sklepu, kląskając językiem. 

Języczek otwiera drzwi sklepu 
-otwieramy szeroko jamę ustną. 

W sklepie, na najwyższej półce, zauważa piłeczki 
-wspinamy się na palce, następnie powracamy do pozycji wyjściowej i unosimy wysunięty 
język w kierunku nosa. 

Och jak wspaniale! Pobawię się piłeczkami! 
-język kierujemy naprzemiennie za górne i dolne zęby. 

A tutaj lecą bańki! Wspaniale! 
-rodzic wyciąga bańki do dmuchania, dziecko puszcza bańki poprzez dmuchanie. 

O! Krokodyl! -szeroko otwieramy buzię. 

Ciąg dalszy na następnej stronie…



Opowiadamy i staramy się wspólnie z dzieckiem wykonać 
wszystkie ćwiczenia.

Miłej zabawy!!!

A tutaj! Pociąg ,,fu, fu"! -wysuwamy wargi lekko do przodu, górne zęby opieramy o dolną wargę 
i naśladujemy jazdę pociągiem „fu, fu, fu''.

A tutaj na stole, to lala, tańczy! -naśladujemy taniec -rysujemy wysuniętym językiem kółeczka w jedną 
stronę, potem w drugą stronę. 

Oooo Huśtawka! -wysuniętym językiem dotykamy naprzemiennie kącików ust. 

W dużej skrzyni jest miś „mmm"-naśladujemy mruczenie misia „mmm'; zwierając mocno wargi.

W koszyczku jest kotek „miau" -naśladujemy miauczenie kotka i robimy koci grzbiet z języka uwypuklając 
jego środek i tył w kierunku podniebienia.

Ciąg dalszy na następnej stronie…



Opowiadamy i staramy się wspólnie z dzieckiem 
wykonać wszystkie ćwiczenia.

Miłej zabawy!!!

Małe pudełko, co tam jest? Autko „brum, brum" 
-naśladujemy odgłos jadącego auta „brum, brum''. 

Języczek jest zachwycony tymi zabawkami!
-szeroko uśmiechamy się. 

Może wybrać tylko jedną zabawkę, wybrał pociąg, sprzedawca chowa pociąg do pudelka -otwieramy 
szeroko buzię i zamykamy ją. 

Języczek wychodzi ze sklepu, wraca do domu -kląskamy językiem. 

KONIEC …. ŚWIETNIE NA PEWNO DOBRZE BAWILIŚCIE SIĘ PRZY TEJ ZABAWIE



Zabawa 3
KARTA PRACY nr 1

-Zadaniem dziecka jest ułożenie historyjki obrazkowej o Języczku Jasiu.

- Dziecko próbuje samodzielnie  opowiedzieć historyjkę.

- Dziecko ma za zadanie policzyć ile jest ilustracji.

- Dziecko ma za zadanie ponumerować kolejność ilustracji zdarzeń.

- Ilustracje można wydrukować, wyciąć (układać w kolejności chronologicznej), 
kolorować.

Na kolejnej stronie znajdziecie kartę pracy do tej zabawy!!!!!







A teraz czas na trochę ruchu!!!!!
WSTAJEMY

Zapraszamy dziecko do zabawy ruchowej do znanej melodii utworu „Wyginam śmiało ciało”
link do utworu na YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA
Zabawę potraktujmy bardzo kreatywnie…
podczas utworu możemy:
-skakać obunóż
-tworzyć pociąg
-dorosły robi rozkrok, a dziecko przechodzi prze tunel między nogami
- skaczemy na jednej nodze
- możemy wcielać się w różnych bohaterów z bajki np.: w lwa który chodzi na 4 łapach, małpka, która 
lubi skakać po drzewach, żyrafa, która wspina się na palce i wyciąga szyję
- możemy podczas utworu rzucać/podawać z rąk do rąk piłkę, maskotkę czy balona

Po skończonej zabawie zwalniamy tempo, zatrzymujemy się i bieżemy głęboki 
wdech nosem a wypuszczamy powietrze buzią…..i tak kilka razy
:P:P:P:P

https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA


Zabawa 4

„Co do czego?” – zadaniem dziecka jest przyporządkowywanie ilustracji do 

odpowiedniego miejsca -KARTA PRACY NR 2. 

- Rodzic  prosi aby dziecko nazwało wszystkie przedmioty na karcie pracy :

• zabawki: piłka, lala, pociąg, auto, samolot, klocki, 

• ubrania: skarpety, majtki, spodnie, sukienka, bluzka, czapka, szalik. 

Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie obiektów poprzez narysowanie 

strzałki, lini do właściwej kategorii: zabawki -kosz, ubrania -szafa. 

Na kolejnej stronie znajdziecie kartę pracy do tej zabawy!!!!!



Zabawa 4



Zabawa 5
Zabawa z czasownikami -określanie nazw czynności. 

Rodzic prezentuje ilustracje, zadaniem dziecka jest nazwanie czynności: 

• tańcząca lala -Co robi lala?-oczekiwana odpowiedź -tańczy,

• jadące auto -Co robi auto?-oczekiwana odpowiedź -jedzie,

+ skacząca na skakance dziewczynka - Co ona robi?- oczekiwana odpowiedź - skacze, 

• chłopiec, który buduje z klocków - Co on robi? - oczekiwana odpowiedź - buduje. 

Ilustracja znajduje się na kolejnej stronie….





Zabawa 7
Zakończenie zajęć. 

Rodzic prezentuje obrazki ilustrujące emocje.

-Zadaniem dziecka jest wybór ilustrujący to, jaki ma nastrój, jak się czuje. 

-Dziecko może opisać, nazwać swoje odczucia dotyczące wspólnej zabawy 

(rozmawiamy o uczuciach i przeżyciach).

-Dziecko również może pokolorować i wyciąć buźkę, którą wybrał.

Na kolejnej stronie znajdziecie kartę pracy do tego zadania!!!!!







NA KOLEJNEJ STRONIE MAŁA NIESPODZIANKA
KOLOROWANKA :P   

• Mam nadzieję, że udało wam się zrealizować wszystkie zadania?!
W razie pytań zapraszam do kontaktu: pedagog.terapia.stolarski@gmail.com

BRAWO niespodzianka



Nauka o społeczeństwie

• Wymień w skrócie tematy i ćwiczenia

• Może warto opisać specjalne projekty?



Propozycje linków do inspiracji i wspólnej 
zabawy:

• Ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokową
https://barbarapakula.pl/pamiec-wzrokowa-cwiczenia/

• 6 ciekawych eksperymentów- film
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ

• Ciekawy film z propozycjami zabaw ruchowych w domu
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2620473061611231&id=15572
41924601022&__tn__=%2As%2AsH-R

https://barbarapakula.pl/pamiec-wzrokowa-cwiczenia/
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2620473061611231&id=1557241924601022&__tn__=*s*sH-R


POZDRAWIAM 
SERDECZNIE

Zajęcia opracował:

Łukasz Stolarski
Życzę zdrówka!!


