
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 serdecznie mam nadzieje, że ostatnio bawiliście się 
dobrze!!!! Myślę, że na początek możemy troszkę się poruszać!!!
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=EuCip5y1464&list=PLt3F
JASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0



Zadanie2. Sylaby
Jeśli nie możesz wydrukować tego 
zadania przygotuj kartkę i spróbuj 
narysować kosmitów!!
- Jak mają na imię?
-Stwórz imiona z 2 sylab.
-Powiedz Głośno ich imiona.
-Możesz teraz pod każdym 
narysowanym stworkiem napisać 
sylaby, które stworzą imię!

BRAWO NA PEWNO 

ŚWIETNIE WYKONAŁEŚ 
ZADANIE!!

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!
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Zadanie3. Cyfry
Wykonaj zadanie z lewej strony
-Ale poproszę powiedz, która to strona lewa, a 
która prawa? 
-Niebieska wskazuje stronę…
-Zielona wskazuje stronę ???

-Co widzisz na ilustracji po lewej stronie?
Zabawki?, Jaka nazywa się cyfra na obrazku?
- Policz zabawki, które znajdują się w ramkach.
- Wskaż, w której ramce jest 7 zabawek?
Świetnie to teraz spróbuj narysować zabawkę, 
która podoba się Tobie najbardziej!

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



Zadanie DIY „Pszczółka”
A teraz startujemy i stworzymy własną pszczółkę!!!

1. Przygotuj jajko z niespodzianką- żółte jajeczko !

2. Przygotuj czarny marker lub niebieski.

3. Przygotuj wacik kosmetyczny lub kawałem waty.

4. Zobacz dalej….



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

A teraz zobacz jak zrobić własną pszczółkę !!



CIEKAWY JESTEM JAK WYGLĄDA TWOJA 
Pszczółka!!!!

Mam nadzieje że będę mógł zobaczyć twoje prace, zdjęcia prac proszę o wysłanie na 
adres

terapia.pedagog.stolarski@gmail.com



Zadanie 4. Figury/cyfry
Jak sobie radzisz? Na pewno 
Świetnie!!!

-Jakie widzisz figury geometryczne na 
obrazku wskaż ?

- Jakie widzisz cyfry na obrazku powiedz ?

- Jeśli nie wydrukowałeś karty pracy 
proszę przygotuj kartkę i narysuj jedną 
figurę więcej niż wskazuje cyfra!!!

To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



https://www.youtube.com/watch?v=FGRMM_Vsh0g

Zadanie 5. „Taniec Boogie Woogie”
Świetnie sobie radzisz…..a teraz szybko wstawaj od komputera!!!!!
Poruszamy się w znanych dla Ciebie rytmach z przedszkola!!! 
Przygotuj ręce i nogi!!!



Zadanie 6. Głoski
Hej ..ciekawy jestem czy umiesz 
naśladować robota?  Na pewno umiesz 
wstawaj i pokaż jak chodzi robot!!

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

BRAWO ŚWIETNIE
To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



Zadanie 7. Detektyw 
-Teraz możesz ponownie wcielić się w rolę 
detektywa, który dostał specjalne zadanie…
i ma odszukać i policzyć zwierzątka!! 

-Powiedz jakie widzisz zwierzątka na obrazku?
- ILE JEST KOTKÓW, ILE JEST PIESKÓW, 
ILE JEST ŚWINEK?
-Przygotuj kartę i narysuj kotka, pieska, 
świnkę.

-Teraz narysuj pod zwierzątkami cyfry, które 
oznaczają ile jest KOTKÓW, PIESKÓW, 
ŚWINEK !

BRAWO ŚWIETNIE
To zadanie znajdziesz 
w załączniku do druku!!



Zadanie 8. „Super bohater”
Teraz masz okazję zostać super 
bohaterem , który może pomóc 
rodzinie kosmitów.
- Policz proszę ilu jest kosmitów 
ze skrzydełkami.
- Policz ilu jest kosmitów z 
różkami?
ŚWIETNIE
A teraz odszukaj sześć stworków 
z jednej rodziny i odeślij ich do 
domu!!! 
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A teraz mam nadzieję, że zainspiruje Ciebie 
oraz twoich bliskich do wspólnej zabawy !!!!!!!

Piłkarzyki w wersji z klamerkami!!!!
Co będzie Potrzebne:

pudełko po butach (możesz je ozdobić kolorowym papierem)
12 drewnianych klamerek spinaczy
6 patyczków do szaszłyków
dwie ozdobne taśmy
mała piłeczka
nożyk



-Wykonanie:

-Po przeciwnych stronach pudełka 
wytnij nożykiem dwa otwory, 
w których zmieści się piłka.
-W boczne ścianki powbijaj patyczki 
do szaszłyków w równych odległościach 
od siebie.
-Na patyczki ponakładaj klamerki w 
konfiguracji 1-2-3-3-2-1
-Klamerki możesz ozdobić taśmą, tym 
samym odróżniając od siebie 
zawodników przeciwnych drużyn.

Zasad gry w piłkarzyki chyba nie 
muszę tłumaczyć. Nie pozostało zatem 
nic innego, jak wrzucić piłkę do środka!



Dziękuję za uwagę  
mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. 


