
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.

Witam Ciebie ponownie mam nadzieje, że ostatnio bawiłeś się 
dobrze!!!! Myślę, że na początek możemy troszkę się 
pogimnastykować!!!
Wstań na nóżki i bądź gotów…. Zobacz czy masz dosyć 
miejsca wokół siebie.. Skopiuj link i do dzieła!!

Skopiuj link
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=13s



Zadanie2. Sylaby
Jeśli nie możesz wydrukować 
tego zadania przygotuj 
kartkę i spróbuj narysować 
misia, robota, wiatrak, auto, 
lalkę i klocki 
-pod każdym narysowanym 
obrazkiem narysuj tyle 
kresek ile sylab słyszysz 
w jej nazwie !!

BRAWO NA PEWNO 
ŚWIETNIE WYKONAŁEŚ 
ZADANIE!!

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!

l



Zadanie3. Rymowanki
Wykonaj zadanie z lewej strony
-Ale poproszę przypomnij, która to 
strona lewa, a która prawa? 
-Niebieska wskazuje stronę…
-Czerwona wskazuje stronę ???

-Co widzisz na ilustracji po lewej stronie?
-Kura rymuję się z…..
-Kaczka rymuje się z….
-Koń rymuje się z…….
Świetnie to teraz spróbuj narysować to 
co się rymuje z obrazkami….

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



Zadanie DIY „Dinozaur”
A teraz startujemy i stworzymy własnego dinozaura!!!

1. Przygotuj dużą kartkę papieru białą A4!!

2. Przygotuj zieloną farbę na talerzyku!!!

3. Teraz rozłóż rączkę i zmocz w farbie

4. Zobacz dalej….



5. Teraz przyłóż rączkę do kartki i odciśnij.
6. Domaluj paluszkiem szyję i głowę dinozaura.
7. Co jeszcze domalujesz????



CIEKAWY JESTEM JAK WYGLĄDA TWÓJ 
Dinozaur!!!!

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!!!

-Jakie widzisz zwierzątka na obrazku?

- Podziel nazwy zwierząt na sylaby i policz 
ile mają sylab.

- W której nazwie zwierząt słyszysz 
najmniej sylab?

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

Zadanie 5. „Taniec Monionków”
Świetnie sobie radzisz…..a teraz szybko wstawaj od komputera!!!!!
Poruszamy się dowolnie do muzyki którą usłyszysz, a muzykę może znasz z 
Minionków!!!
Pamiętaj
Tutaj każde figury są dozwolone!!!
Miłego tańca!!!!



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

-Co widzisz na ilustracji?
- Jakiego koloru jest banan?
- Ile liter jest w wyrazie banan.. policz 
wskazując palcem 
- Podziel wyraz banan na sylaby- ile sylab 
słyszysz w wyrazie banan
-Pokoloruj sylaby wyrazu banan
-Pokoloruj litery wyrazu banan

BRAWO ŚWIETNIE
To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



Zadanie 7. Detektyw 
-Teraz możesz zostać detektywem, który 
dostał specjalne zadanie…i ma odszukać 
i policzyć klocki z których zbudowano wieżę.
-Powiedz jakie widzisz figury geometryczne?
-Jakiego koloru są figury geometryczne?
-Przygotuj kartę i narysuj własny:
trójkąt
prostokąt
kwadrat
- Teraz wpisz pod figurami cyfry, które 
oznaczają ile jest trójkątów, prostokątów i 
kwadratów w budowli!

BRAWO ŚWIETNIE
To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



A teraz mam nadzieję, że zainspiruje Ciebie 
oraz twoich bliskich do wspólnej zabawy !!!!!!!

Jak zrobić klocki z platonki dużej – wersja 

edukacyjna dla dzieci!

Co potrzebujemy: platonka duża, kolorowe farby, 

pędzle i woda!



-Teraz przygotuj wodę i farby, odwróć platonkę tak aby wypuklenia były na górze!
-Pomaluj platonkę według wzoru!!!

-Następnie wytnij i układanka gotowa!!!



https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/pojazdy/358250-ferrari-
w-spoczynku/4x3

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/228710-heroes-
en-pijamas

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

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



Dziękuję za uwagę  
mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. 


