
Witam, serdecznie wszystkich 
moich podopiecznych!

Z powodu bieżącej sytuacji 
prowadzenie zajęć terapii 

pedagogicznej jest niemożliwe, 
dlatego przesyłam materiały do 

wspólnej zabawy wraz z waszymi 
rodzicami, babciami, dziadkami…. 
Mam nadzieję, że będziecie się 

dobrze bawili!!!!

Pozdrawiam serdecznie 
pedagog- Łukasz Stolarski



Zadanie 1.

Teraz szybko się przygotuj, wstań na nóżki i bądź 
gotów…. Zobacz czy masz dosyć miejsca, czy zabawek 
na podłodze nie ma!!!! 
Czas na małą gimnastykę przy muzyce!!!!

Skopiuj link
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU



Zadanie2. Głoski
Jeśli nie możesz wydrukować 
tego zadania przygotuj 
kartkę i spróbuj narysować 
takie same figury 
zawierające litery twojego 
imienia!!!
-wypełnij kolorem kształty
-powiedz jakie znasz figury??

BRAWO NA PEWNO 
ŚWIETNIE WYKONAŁEŚ 
ZADANIE!!

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!
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Zadanie3. Sylaby
Sylaby dla przedszkolaka to łatwe 
zadanie proszę na rozgrzewkę podziel 
następujące wyrazy na sylaby:
-pamiętaj o wyklaskiwaniu sylab

DOM, JAJKO, SAMOCHÓD

-następnie wykonaj zadanie z lewej 
strony!!
HMMM… czy wiesz, która to strona lewa, 
a która prawa? Niebieska wskazuje 
stronę…czerwona wskazuje stronę ???

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!
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Zadanie DIY „Zajączek wielkanocny”
A teraz startujemy i zmontujemy swojego „zajączka wielkanocnego”……

1. Przygotuj kartkę papieru…wybierz kolor!!

2. Kładź łapkę na kartce!!!

3. Odrysuj rączkę ołówkiem/kredką

4. Weź nożyczki…

5. Wytnij i zobacz dalej!!! 



5. Wytnij ….A tak wygląda wycięta łapka!!
6. A to różne zajączki….z różnymi minkami…przyjrzyj się im 

i narysuj swojego zajączka !!!



CIEKAWY JESTEM JAK WYGLĄDA TWÓJ 
ZAJĄCZEK

Mam nadzieje że będę mógł zobaczyć twoje prace, które proszę o wysłanie na adres
terapia.pedagog.stolarski@gmail.com



Zadanie 4. Sylaby
Jak sobie radzisz? Na pewno 
Świetnie!!!

- Powiedz jakie cyfry widzisz na 
ilustracji po prawej stronie

- Teraz spróbuj sobie wyobrazić 
i powiedz jakie wyrazy mają dwie  
sylaby…może jakieś zwierzę z 
wąsami??? 

- A jakie wyrazy mają trzy 
sylaby….może jakiś owoc?

- Hmmm a jakie wyrazy mają cztery 
sylaby…. 

- Teraz weź kartkę i narysuj !!!
To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!
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https://www.youtube.com/watch?v=0O2ubAf40fo

Zadanie 5. „Dance, dance, dance”
Świetnie sobie radzisz…..a teraz szybko wstawaj od komputera i pokaż jak 
potrafisz wyginać śmiało ciało!!!!!
Król Julian chce z Tobą zatańczyć…….Może?
Tutaj każde figury są dozwolone!!!
Miłego tańca!!!!



Zadanie 6. Głoski
Świetnie tańczysz mam nadzieję, że 
masz jeszcze troszkę siły aby 
pobawić się ze mną!!!

-Jest piękna pogoda i ciekawy 
jestem czy wiesz do czego mogą 
przydać się przedmioty które 
widzisz na ilustracji po prawej 
stronie???

- Kto może wykorzystać te 
przedmioty i gdzie???
- Powiedz, które obrazki zaczynają 
się głoską k

-Przygotuj kartkę i narysuj 
wszystkie przedmioty, które 
rozpoczynają się na głoskę K.

BRAWO ŚWIETNIE
To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!
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Zadanie 7. 
-Teraz możesz zostać 
detektywem, który dostał 
specjalne zadanie…i ma 
odszukać ukrywające się 
wszystkie literki W w

-Wskaż wszystkie literki W w

-Przygotuj kartę i narysuj 
własną literkę W w, którą 
możesz dowolnie ozdobić.
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Zadanie 8. Matematyka
-Hej wiem, że świetnie liczysz, a 
to zadanie na pewno nie sprawi 
Tobie problemu!!!

-Policz ile jest zabawek w 
pierwszym rzędzie??
- Policz ile zabawek jest w 
kształcie koła?
-Policz Ile jest wszystkich 
zwierzątek?

-A teraz ile zabawek ma kółka?
-Wykonaj zadanie na karcie 
pracy!!!

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!
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A teraz mam nadzieję, że zainspiruje Ciebie 
oraz twoich bliskich do wspólnej zabawy 

sensorycznej!!!!!!!

Jak zrobić woreczki sensoryczne 

– wersja edukacyjna dla dzieci!



Często zastanawiamy się czym może lub powinno bawić się nasze dziecko. Bardzo często jest 
tak, że nawet najfajniejsza i najdroższa zabawka potrafi się szybko znudzić. 

Dzisiaj przedstawiam Wam jak z rzeczy które macie w domu można zrobić woreczki 
sensoryczne.



Co potrzebujemy do zrobienia woreczków sensorycznych?
– woreczki strunowe, najlepsze są spożywcze, takie z zapięciem
– żel do włosów, my mamy w dwóch kolorach
– drobne elementy, np spinacze, małe zabawki, cekiny, brokat
– można dla bezpieczeństwa taśmę klejącą (ta srebrna jest nie do zdarcia)
– łyżka, mazak niezmazywalny



Jak zrobić woreczki sensoryczne?
Woreczek napełniamy żelem, wkładamy różne elementy, zamykamy, zaklejamy i już. 
Dziecko może taki woreczek gnieść, przesuwać zabaweczki, oglądać pod światło. 
Co jednak zrobić żeby woreczki miały wartość dodaną? Edukacyjną? 
Zobaczcie taką propozycje.

Pogrupuj zbiory według koloru lub kształtu

Na woreczku, niezmazywalnym mazakiem 
rysujemy kółka, które będą naszymi zbiorami. 
Przygotowujemy zabawki tak, żeby część 
miała identyczny kształt, lub kolor. Tutaj 
stikeez z Lidla.

Obcinamy przyssawkę, która będzie jednym 
z elementów, a reszta figurek może się 
oczywiście powtarzać.



WIĘCEJ SUPER INSPIRACJI NA STRONach POLECAM
https://www.mamawdomu.pl/2016/11/woreczki-
sensoryczne.html
https://malinowaplaneta.pl/jak-zrobic-woreczki-
sensoryczne/



https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/166163-
nemo-marlin-i-doris

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/340372-
cz%C5%82owiek-paj%C4%85k

Jeśli jesteś na tej stronie to znaczy, że świetnie sobie dałeś radę !!!!

W nagrodę przesyłam linka, który zaprowadzi Ciebie do świata puzzli!
Życzę miłej zabawy

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/166163-nemo-marlin-i-doris
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/340372-cz%C5%82owiek-paj%C4%85k


Dziękuję za uwagę  
mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. 


