
                                                      Szanowni  Państwo! 

          Pobyt Państwa dziecka w domu związany z zagrożeniem epidemiologicznym ,można 

wykorzystać na  utrwalanie poznanych umiejętności. Proszę o utrwalanie umiejętności 

związanych z : 

 

-Samoobsługą : 

-ćwiczenia w rozróżnianiu przyborów toaletowych, właściwego korzystania z nich,       

 -sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, 

 -utrwalanie czynności mycia twarzy ,rąk, zębów, ciała, 

- ćwiczenie w utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu, 

- sygnalizowanie potrzeby głodu i pragnienia , 

-utrwalanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku 

,- ćwiczenie umiejętności samoobsługowych związanych z ubieraniem i rozbieraniem się).  

 

-Znajomość własnego ciała i orientacji w przestrzeni : 

-kształtowanie nawyku reagowania na własne imię , 

-ćwiczenie w rozpoznawaniu poszczególnych części swojego  ciała . 

 

-Kształtowanie umiejętności naśladowania i współpracy: 

-ćwiczenie naśladowania czynności, 

-ćwiczenie reagowania na proste polecenia :np. daj, puść, rzuć. 

 

-Nawiązywanie kontaktu fizycznego i emocjonalnego: 

-utrwalanie gestów powitania ,pożegnania, 

-eliminowanie oporu ,niechęci. 

 

 

 



-Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem: 

-ćwiczenie reagowania  na polecenia, 

-ćwiczenia koncentracji uwagi na przedmiotach, 

-ćwiczenie samodzielnego wybierania i sięgania po przedmioty. 

 

-Stymulowanie aktywności w zakresie kontaktów społecznych: 

-rozwijanie zainteresowania otoczeniem. 

 

-Komunikacja: 

- nawiązywanie kontaktu fizycznego, emocjonalnego, wzrokowego, 

-ćwiczenia w rozumieniu wysyłanych komunikatów, 

-ćwiczenie w wyrażaniu swoich potrzeb, 

-reagowanie na każdy przejaw komunikacji się ze strony dziecka. 

 

Stymulacja zmysłów: 

 

Zmysł Dotyku: 

-Dostarczanie bodźców dotykowych ( masaż dłoni, ugniatanie dłoni, nacieranie oliwką, 

dotykanie przedmiotów o różnej fakturze ,rozcieranie na powierzchni rąk ,oraz na innych 

częściach ciała ryżu, kaszy, mąki), zabawy z wodą, doznania termiczne ciepła, zimna woda), 

 

Zmysł Wzroku: 

-ćwiczenie reagowania na zmiany natężenia światła, wodzenie oczami za przedmiotem, 

szukanie schowanego przedmiotu, składanie w całość dwóch połówek jabłka, gruszki), 

 

 

 

 



 

 

 

Zmysł Słuchu: 

-ćwiczenie w nasłuchiwaniu różnych dźwięków, szukanie źródła dźwięku ,zabawy  

dźwiękowe, słuchanie muzyki, 

 

 

Zmysł Smaku i Zapachu: 

-ćwiczenie w rozróżnianiu smaków np. słodki- kwaśny, słony-gorzki, ,ćwiczenie zmysłu 

zapachu np. wąchanie zapachu owoców, przypraw. 

 

 

Motoryka duża: 

-Doskonalenie płynności ruchów, kształtowanie właściwej postawy ciała ,aktywność rąk- 

wykonywanie w powietrzu dużych kół, aktywność nóg-zginanie ,prostowanie ,poruszanie 

palcami u stopy. 

 

Motoryka mała: 

-Zabawy manipulacyjne-budowanie z klocków, doskonalenie umiejętności chwytania i 

trzymania przedmiotów –chwytanie piłki, turlanie, rzucanie, ćwiczenie umiejętności 

odpinania różnego rodzaju zapięć-guzik, zamek błyskawiczny, rzep, ćwiczenia 

grafomotoryczne –pisanie po śladzie, stemplowanie ,malowanie palcami po dużej 

powierzchni, bazgranie, zabawy z plasteliną-wałkowanie ,ściskanie ,ugniatanie. 

 

 

 


