
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – nauczyciel B. Haszczyn 
 
Tydzień 1. 
16 03. – 20.03.2020  
Rozwijanie orientacji w przestrzeni 

Zabawa w sklep  

 

 Ćwiczenia stymulujące pracę mózgu z jednoczesnym ćwiczeniem ruchów dłoni: 
 leniwa ósemka 
 rysowanie oburącz kółek na dużym formacie. 
2. Ćwiczenia siły mięśni dłoni, utrwalanie liczby 8. 
Uczennica wybiera spośród rozłożonych kartoników z wprowadzonymi liczbami (od 0 do 8) 
liczbę 8. Ustawia przed koszem, do którego ma wrzucić tę ilość kul z gazet: 
 zgniatanie kartek gazetowych w kule 
 rzuty do celu – kosza z jednoczesnym przeliczaniem do 8. 
3. Zabawa paluszkowa rozwijająca sprawność palców. 
„Cztery samochody” 
Cztery samochody na półeczkach stały. 
Każdy, choć podobny, inne koła miały. 
Pierwszy duże i brązowe, jak misiowe łapki. 
Drugi małe i zielone, jak łapki u żabki. 
Trzeci całe żółte, jak cieplutkie słońce. 
Czwarty niebieściutkie, jak chabry na łące. 
Cztery samochody na półeczkach stały. 
A po chwili do zabawy razem odjechały. 
4. Utrwalanie orientacji względem ciała: 
 narysowanie „kropki – przypominajki” na prawej dłoni dziecka 
 wskazywanie prawej i lewej ręki oraz innych części ciała po lewej i prawej stronie zgodnie z 

poleceniem. 
5. Rozwijanie orientacji na płaszczyźnie: 
 wskazywanie lewej strony kartki, prawej strony kartki, górnej i dolnej jej części 
 rozmieszczenie na kartce – sklepie półek (pasków kolorowego papieru) w prawym, górnym rogu, 

prawym dolnym, lewym dolnym i lewym górnym. 
6. Zabawa w sklep. 
 Rozmieszczanie towaru – zabawek na półkach sklepowych. 
Do sklepu z zabawkami przywieziono towar. Pani sklepowa ułożyła: 
– lalkę – na prawej, górnej półce 
– skakankę na lewej, górnej półce 
– klocki – na prawej, dolnej 
– gry – na lewej, dolnej. 
7. Zabawa paluszkowa na pożegnanie: „Co robi moja rączka?” 
Głaszcze tak miękko. 
Szczypie: aj, aj, aj. 
Tańczy: hop, hop, hop. 
Klaszcze: klap, klap, klap. 
Puka: puk, puk, puk. 



Drapie: drap, drap, drap. 
Do widzenia: pa,pa. 

Tydzień 2. 
23-27.03.2020  
Karty pracy. Klasyfikowanie – uzupełnianie brakujących elementów w zbiorach 
odpowiednimi obrazkami. Rozwijanie myślenia. Cięcie nożyczkami po linii prostej, klejenie, 
układanie. Rozwijanie sprawności i precyzji palców. 
Zadanie 1. Dopasuj odpowiednie cienie zwierzątek i motylków . 

 

Zadanie 2. 

Wytnij  części, poukładaj prawidłowo, naklej na kartkę. Co wyszło? 

 

 

 



 

Tydzień 3. 
 
30 03. – 31.03.2020 Koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz trening precyzji. Przetnij kartę na paski zgodnie ze 

strzałkami, pokoloruj na zielono. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Tydzień 4.  
6.04-7.04.2020  
Percepcja wzrokowa 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tydzień 5. 
20.04 -21.04.2020 
 
 

 
 

 
 

 

 



Tydzień 6. 
27.04 -28.04.2020 
 
 

 
 
 


