
SZANOWNI RODZICE 

KOCHANE DZIECI 

 

W czasie, w którym nie możemy spotkać się w przedszkolu, pragnę 

przesłać Wam zadania z obszaru naszych zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych.   

Myślę, że pomogą Wam one usprawnić oraz udoskonalić umiejętności.  

W udostępnionych zadaniach znajdziecie: 

 Ćwiczenie z wesołymi muszkami. Usprawniające orientacje na 

kartce papieru dotyczącą strony prawej i lewej. Uczyliśmy się      

w przedszkolu jak ważna jest umiejętność orientacji                          

w przestrzeni, w schemacie własnego ciała oraz orientacja na 

kartce, która pozwala nam rozplanować własną np. pracę 

plastyczną.  

 Ćwiczenie  z wiosennymi żabkami. Kształtujące umiejętność 

rozumienia poleceń. Słuchajcie uważnie i z dokładnością 

wypełnijcie przeczytane Wam polecenia.  

 Ćwiczenie z radosnymi ważkami. W tym zadaniu należy wykazać 

się bystrym oczkiem. Wytropić różnice i wskazać, która ważka 

jest inna. W tym miejscu polecam każdemu z Was grę dla całe 

rodziny „Bystre oczko”. Pamiętacie jak rozwijaliśmy naszą 

spostrzegawczość na zajęciach grając w tą grę?  

 Ćwiczenie z zieloną żabką. ( Samogłoski, sylaby otwarte, 

grafomotoryka) Pomóżcie żabce przeskoczyć na listek kreśląc 

jej drogę po śladzie. Odczytajcie przy okazji literki i sylaby 

jakie żabka zbiera skacząc. Jestem pewna, że doskonale znacie 



te literki. Utrwalicie w ten sposób ich znajomość i udoskonalicie 

umiejętność odczytywania sylab. W miejscu, w którym ich nie 

ma, wpiszcie literki i sprawdźcie, czy Wasi Rodzice potrafią 

pomóc żabce pozbierać wpisane przez Was literki.  

 W ćwiczeniu nazwanym sekwencje widzisz obrazki ( muszka, 

bocian, żabka, ważka i bazie). Wytnij obrazki dokładnie                      

i starannie. Poproś rodzica o ułożenie pewnego szeregu 

obrazków np. bazie, żabka, żabka, bocian, ważka. Spróbuj ułożyć 

drugi taki sam szereg. Zadaj Ty podobne zadanie rodzicom.  

 W folderze wiosna znajdziesz szereg różnych ćwiczeń. Pomóż 

pszczółkom z literkami oraz pszczółkom z sylabami dolecieć do 

właściwych kwiatuszków. Na pustych kartach możesz sam 

stworzyć podobne zadanie. Kolejne karty z folderu wiosna ( jeśli 

masz możliwość kolorowego wydruku) pozwolą Ci stworzyć 

piękne , literowe kwiatki na których należy posadzić 

odpowiednią pszczółkę. Pozostałe karty oczekują od Ciebie 

kolorowania według wzoru np. obrazka, sylab lub literek.  

 

SZANOWNI RODZICE 

Proszę aby dzieci wykonywały zadania stopniowo ale 

systematycznie. Pamiętajcie o częstych pochwałach i słowach 

wzmacniających poczucie wartości. Zwracajcie szczególną 

uwagę na doprowadzanie rozpoczętych zadań do końca. Na 

kształtowania się u dzieci ( zwłaszcza starszaków) umiejętności 

dłuższego skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu. W szkole 

jest to niezwykle ważna umiejętność, która jest potrzebna do 



efektywnej nauki. Jej brak wydłuża czas wykonania zadania, 

powoduje irytacje i utrudnia naukę. Zatem skupiamy się na 

poleceniu, wykonujemy zadanie dokładnie i doprowadzamy je do 

końca. Nie odchodzimy od biurka, nie poruszamy tematów, które 

nie są związane z realizowanym zadaniem, nie rozpraszamy 

uwagi zabawkami, telewizorem itp.  

 

 

Jestem pewna, że doskonale wykonacie ćwiczenia. 

Pozdrawiam serdecznie Was i Waszych Rodziców 

Z poważaniem – Wioleta Oscenda ( nauczyciel terapeuta) 


