
W tym numerze: 
 

Kącik integracji sensorycznej i fizjoterapii: Domowe zabawy ruchowe Szymona na niepogodę 
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                                                                                                                                Kącik integracji sensorycznej i fizjoterapii 

        

      Domowe zabawy ruchowe Szymona na niepogodę  

        To, że dzieci potrzebują ogromnej ilości ruchu do prawidłowego    
rozwoju, wie każdy z nas. Plac zabaw, ścianki wspinaczkowe ,boisko,      
basen…itp… – możliwości aby dziecko mogło się poruszać jest mnóstwo .Czasami  
jednak z różnych przyczyn zostajemy z naszymi pociechami  w domu. Co wtedy? 
Tablet, telefon, komputer, gry , oglądanie telewizji - lub tłumacząc w 
języku fizjoterapeutów- skolioza, wady postawy , nieprawidłowe napięcie 
mięśniowe… Poniżej proponujemy kilka prostych  ale sprawdzonych ćwiczeń, 
które można wykonywać w domu . Będzie to na pewno zdrowsza  alternatywa dla 
„cyfrowych” zabaw a wykonywana z rodzicami stanie się prawdziwą atrakcją.   
”W zdrowym ciele zdrowy duch!!!”. 

1. Tor przeszkód z wykorzystaniem taśm 
malarskich:  

 

      

2. Zabawy poduszkowe: 

- podrzucanie poduszek,  

- bezpieczna nauka 
”łapania” 

- budowanie wieży z 
poduszek,  

- „walki” poduszkowe 

- wyścigi miedzy 
poduszkami 

- przeskakiwanie poduszek  

- rzucanie do celu 
poduszkami 

 



 

3. Zabawa ruchowa - "Cień i ja" (zdjęcia) 
- cel zabawy- doskonalenie zakresu świadomości własnego ciała 
- co będzie potrzebne: skakanka/ lina, można zadanie wykonać na podwórku to 
będzie potrzebna kreda 
- dziecko leży na podłodze, "Teraz obrysuję całe Twoje ciało, nazwiemy to 
cieniem" następnie mówimy: " W porządku możesz 
wstać. Zamknij oczy." Dotykamy jakąś część ciała dziecka np: głowę/ rękę/ 
kolano/ ucho itp. Prosimy aby dziecko otwarło oczy i pytamy się: "Gdzie Cię 
dotknęłam? Połóż klocek na cieniu." Zwracamy uwagę aby dziecko dokładnie 
określiło gdzie było dotknięte. 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                              Kącik plastyczny Krzesimira 

,,COŚ Z NICZEGO ‘’–   Wakacyjny obrazek 

 

    
 

1. Przygotuj potrzebne materiały. 
2.  Klamerką złap dowolną z kulek (z waty, papieru lub 

pompon) i zamocz w farbie. 
3.  Twórz twój wakacyjny obrazek. 

 
MIŁEJ ZABAWY! 

 



 
ĆWICZENIA RĄK 

 
 

            PRZYKŁADOWE  ĆWICZENIA: 

        

 

 



                                                                                                                                                        Alternatywne sposoby komunikacji  

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 



 

                                                                                                                                                                            Czas wolny   

WAKACJE W SIODLE 

Wakacje w siodle to wspaniały pomysł na aktywne spędzenie czasu z dziećmi. Jest to wyjątkowa i               
niezapomniana przygoda. W czasie pobytu w stajni można korzystać z nauki jazdy konnej, oprowadzanek na 

kucykach, bądź rodzinnej przejażdżce bryczką. 

Jakie płyną zalety z jazdy konnej dla dzieci? 

Jazda konna rozwija równowagę i koordynacje ciała, podczas jazdy konnej pracuje bardzo duża ilość mięśni 
takich jak mięśnie nóg, brzucha, ramion, pleców. W czasie gdy dziecko siedzi na koniu jednocześnie i obustronnie 

pracuje całe ciało. Podczas zajęć stymulowane są organy wewnętrzne, usprawnione jest działanie wątroby i 
procesu trawienia, dzięki temu także spala się dużo kalorii. 

Zajęcia na koniu są jedną z metod korygujących wadę postawy. Kontakt z koniem wpływa na wiele cech 
charakteru jeźdźca oraz buduje szacunek, opiekuńczość, wytrwałość, odpowiedzialność i dążenie do 

wyznaczonego przez jeźdźca celu. 

Jak wyglądają pierwsze zajęcia jazdy konnej? 

Na pierwszych zajęciach jazdy konnej dziecko zapoznawane jest z zasadami obowiązującymi na terenie stajni i 
zasadami bezpieczeństwa w kontakcie z koniem/kucem. Następnie dziecko dowie się jak wygląda cała opieka nad 

koniem oraz czym się żywi . Kolejnym etapem zajęć będzie czyszczenie konia i przygotowanie go do 
jazdy/siodłanie. Przed wejściem na konia jeździec musi założyć rzeczy ochrony osobistej takie jak kask oraz 

kamizelka ochronna do jazdy konnej. 

Zachęcamy serdecznie do rodzinnego 
spędzenia czasu na łonie natury w 

towarzystwie tak pięknych zwierząt. 

 
 



 

                                                                                                                                                                 Bezpieczne wakacje 

Bezpieczne dziecko nad wodą 

Rodzicu Pamiętaj !! 

  

Chroń dziecko przed przegrzaniem. 

Zakrywaj głowę!!Stosuj kremy z 
filtrami aby 

uniknąć poparzeń. 

 

Nawadniaj organizm !! Zwykła woda jest 
dużo lepsza od słodzonych napojów. 

 

 

 

Nie skaczemy do wody.  

  Nigdy nie zostawiamy  
dziecka samego bez opieki 

 
 

  

 

Kąpiemy się w miejscach    
strzeżonych 

 

 

          Udanego wypoczynku!! 

 

 

 



                 

                                       Pokoloruj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Kącik logopedyczny 

Ćwiczenia buzi i języka czyli usprawniamy artykulatory 

 

Ćwiczenia   najlepiej wykonywać przed lustrem , kilka razy dziennie nie więcej  
niż 2-5 min.  

 

 

                                                        Materiał obrazkowy pochodzi ze strony www.prinoteka.pl 
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