
USPRAWNIANIE  KOORDYNACJI  WZROKOWO— RUCHOWEJ- 26.06.20 

1. Skoki pajacyka 

2.Stukamy np. 2 x w uda- 2 x przed sobą – 2 x nad głową- dziecko powtarza sekwencję - 

zmieniamy dowolnie. 

3. Przemieszczanie się na czworaka bokiem, do tyłu. 

4.Kreślenie kół stopami, wysuniętym kciukiem kreślimy koła, leniwą ósemkę. 

5. Łapanie i rzucanie piłki. Następnie łapanie i rzucanie małej piłki.  

6.Podrzucanie i łapanie piłki, można dodad utrudnienia np. podrzud- klaśnij- złap.  

7. Kozłowanie piłki. 

8. Łapanie baniek mydlanych sitkiem. 

9. Celowanie woreczkami do miski- raz prawą, raz lewą ręką. 

10. Odbijanie balona rakietkami. 

 

 

STYMULACJA  PRZEDSIONKOWO- PROPRIOCEPTYWNA – 29.06.20 

 

1 . W siadzie na podłodze kręcenie się w różne strony. 

2. W leżeniu na plecach naśladujemy nogami jazdę na rowerze. 

3. Rodzic stoi za dzieckiem, trzymając je pod ramiona, a następnie unosi je do góry i   

opuszcza w dół. W trakcie unoszenia dziecko próbuje zgiąd nogi w kolanach lub unieśd je do 

góry. 

4. Turlanie się po różnego rodzaju powierzchniach- kocu, dywanie. 

5. Naleśnik- zawijanie dziecka w koc, karimatę – głowa na zewnątrz- i rozwijanie. 

6.Przytulanie - siedzące na podłodze dziecko trzymamy przed sobą, obejmujemy jego zgięte 

nogi i kołyszemy się na boki, do tyłu. Toczenie się po dywanie w różnych kierunkach. 

7 .Rozciągamy gumę. 



8 .Masaż ciała  pędzlem, szczoteczką, piłeczkami z wypustkami, lekkie ostukiwanie piłeczką 

rąk , nóg, stóp. 

9.  Dziecko leży na plecach opierając nogi o ścianę imituje ruch jakby chciało odepchnąd 

ścianę, lub podkładamy pod stopy piłkę, a dziecko stara się poruszad nią do góry i na dół. 

10. Kołysanie się : na stojąco, w pozycji czworaczej, na klęczkach, w siadzie skrzyżnym na 

boki, do przodu i do tyłu. 

 

 

INTEGRACJA  SENSORYCZNA  KAŻDEGO  DNIA—30.06.20 

 

1. Wesołe podskoki z nogi na nogę. 

2. . Słuchanie odgłosów przyrody- szumu drzew, deszczu, śpiewu ptaków itp. 

3. Dmuchanie baniek mydlanych.  

4. Obserwacja  ptaków , liści, kwiatów. 

5. Odnajdywanie miejsc słonecznych i zacienionych. 

6. Jazda na rowerze, hulajnodze. 

7. Puszczanie latawca. 

8. Zabawy piłką- rzucanie i łapanie, rzucanie do celu. 

9. Korzystanie ze sprzętu na placach zabaw. 

10. Skoki pajacyka. 

 

 

KOCHANI 

Jutro rozpoczynają się wakacje.  

Chcę wam wszystkim , zarówno Dzieciom jak i Rodzicom podziękowad za cały rok rzetelnej 

pracy. Przyszło nam się zmierzyd z trudną sytuacją ale myślę, że daliśmy radę, chod tęsknimy 

za sobą. 



 Życzę wam teraz cudownego czasu. Poznawajcie i   doświadczajcie naszego pięknego świata 

wszystkimi zmysłami. Bawcie się wesoło, biegajcie  po trawie, wodzie, skaczcie przez kałuże, 

zbierajcie muszle i kamyki, śmiejcie się głośno i beztrosko !!!!!! 

Bądźcie zdrowi i bezpieczni!!!  

Do zobaczenia w przedszkolu we wrześniu. Ciocia  Bożena  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


