
INDYWIDUALNE NAUCZANIE - ZADANIA DLA LENY J. 

 

1. WYKONAJ ZADANIA ON LINE NA STRONACH: PISIUPISIU ORAZ 

MATZOO. LINKI DO ZADAŃ: 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8 

http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje-2 

http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke 

http://www.matzoo.pl/zerowka 

http://www.matzoo.pl/klasa1/ile-przedmiotow_4_294 

 

2. BUDOWANIE RELACJI DZIECKO- RODZIC PODCZAS 

WIERSZYKÓW MASAŻYKÓW: 

 

 

„Ślimak” 

 

Ślimak, ślimak (rysujemy na plecach dziecka okręgi) 

 

pokaż no się! (klepiemy) 

 

Jakieś dziwo  masz na nosie (delikatnie skrobiemy opuszkami 

palców) 

 

Całe w rosie (rysujemy kropelki deszczu) 

 

pędów osiem (rysujemy odliczając osiem kresek) 

 

Śmieje to się (rysujemy uśmiech) 

 

Gra na nosie (łapiemy za nos). 

 

 

 

 

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8
http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje-2
http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke
http://www.matzoo.pl/zerowka
http://www.matzoo.pl/klasa1/ile-przedmiotow_4_294


„Placek babci” 

 

Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko 

ułożonymi dłońmi) 

wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy 

płasko obie dłonie jednocześnie) 

raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich 

kierunkach) 

Potem trochę w przód i w tył, żeby placek równy był. 

Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub 

całym ciałem) 

w ciepłym piecu u babuni. 

A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach) 

każdy brzuch zadowolony. 

 

„Imię” 

 

Tu ma (imię dziecka) rączki, tu ma … nóżki. 

To jest … brzuszek, a to paluszki. 

Na buzi jest oczko, uszko, nosek, minka, 

a z tyłu są plecki, a na głowie czuprynka! 

 

„Pajączek” 

 

Wspinał się pajączek po rynnie. (wędrujemy palcami od dołu ku 

górze po plecach dziecka) 

Spadł wielki deszcz i zmył pajączka (rozkładamy na plecach 

płasko obie dłonie i szybko przesuwamy je w dół) 

Zaświeciło słoneczko, (masujemy plecy ruchem okrężnym) 

Wysuszyło pajączka, rynnę i… (masujemy tak długo, aż 

poczujemy ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie… (zaczynamy od początku). 

 

 

 



3. ĆWICZENIA MOTORYKI MAŁEJ: 

- Przesypywanie ziaren, kaszy makaronu lub innych. Zanurzanie 

dłoni w misce z kaszą, fasolą, grochem, i innymi ziarnami to 

rewelacyjna gimnastyka dla ręki. 

- Zabawa z klamerkami w rozwieszanie prania. Wystarczy 

rozwiesić dziecku kawałek sznurka, dać zestaw klamerek i gotowe. 

Rewelacyjne ćwiczenie.  Wystarczy pozwolić zapinać klamerki na 

osłonce od kwiatka, w zadaniu tym chodzi o nacisk paluszków.  

Choć strat w kamerkach się nie uniknie. 

- Zabawy z piłką, kozłowanie, łapanie małej piłki do tenisa, 

zgniatanie miękkiej, małej piłeczki z gąbki.  

-    Zgniatanie kulek ze zużytych gazet lub niepotrzebnych kartek 

papieru to doskonała i darmowa metoda ćwiczenia dziecięcych 

dłoni. Najpierw dziecko robi kulkę z gazety, a potem musi papier 

dokładnie wyprostować i tak kilka minut na zmianę.       

- Wszelkiego rodzaju nawlekanie koralików, makaronu, guzików 

czy przewlekanie sznurowadeł. 

- Malowanie rękami- swobodne malowanie farbami za pomocą 

własnych dłoni. 

- Kolorowanie obrazków w obrębie konturów ( za pomocą kredek 

ołówkowych). 

- Samodzielne ubieranie się, próby zakładania skarpet to doskonałe 

ćwiczenie motoryczne u dzieci. 

 


