1.Zabawa oddechowa- Ślimak
Potrzebne będą:
Piłeczka ping-pongowa lub inna lekka, plastelina albo ciastolina, słomka do picia.
Mata, cerata lub inna gładka powierzchnia (stolik łatwy do czyszczenia).
Jak się bawić?
Ulepić z ciastoliny lub innej masy plastycznej długi wałeczek. Na stoliku wykleić ślimaka tak, by
tworzył ścieżkę dla piłeczki. Kładziemy piłeczkę i dmuchamy przez rurkę po ślimakowej dróżce. Można
także ulepić dwa ślimaki i urządzić wyścigi.
Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=11gruewoaGA3sdL1ZTvsdkwOtLROWelnq
Źródło zdjęcia:www.patriguardoinfantil.blogspot.com
2.Zabawy paluszkowe- terapia ręki
Potrzebne będą:
Kartka cienkiego papieru np. strona gazety.
Jak się bawić?
Siedząc przy stoliku kładziemy kartkę przed sobą. Nogi zgięte w kolanach -kąt prosty. Stopy płasko na
podłodze. Jedną ręką chwytamy kartkę i zgniatając ją, robimy kulkę. Następnie rozprostowujemy ją.
Wszystko bez udziału drugiej ręki.
Źródło zdjęcia :www.lilavati.edu.pl/
Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1Igh_vAKZAwNReLuEqzVCqOsPqiZrCQaB
3.Rzucanie do celu- różnicowanie głosek (oprac. własne)
Potrzebne będą:
Kulki z papieru (mogą być z zabawy powyżej) lub piłeczki.
Jak się bawić?
Na podłodze ustawiamy miseczkę czy koszyk średniej wielkości. Stajemy dwa kroki od niej.
Pierwsza osoba wypowiada nazwę przedmiotu znajdującego się w otoczeniu i rzuca kulką do miski.
Kolejna osoba musi znaleźć w pobliżu przedmiot, rozpoczynający się tą samą głoską. Następnie rzuca.
Dla starszych dzieci. Można też wybierać słowa na głoskę kończącą wyraz wypowiedziany przez
poprzednika np. koc- cymbałki, banan-notes.
4.Zabawa grafomotoryczna- przygotowanie do pisania
Potrzebne będą:
Ołówek lub kredka.
Jak się bawić?

Kładziemy ręce nad blatem. Do ręki wiodącej bierzemy ołówek. Trzymając tylko palcami jednej dłoni,
przekładamy ołówek między palcami, obracamy go i manipulujemy tak, by zmieniał pozycję.
Propozycje ćwiczenia zawiera zdjęcie.
Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1uuKDFMXgh0a6Ub9vH2vO5Z69wnWCeyak
Źródło zdjęcia :www.lilavati.edu.pl/
5.Wytęż wzrok
Znajdź przedmioty na rysunku. Pokoloruj.
www.englishvillage.files.wordpress.com
Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1I5gxjTNVbI6UF8RIkf6dUDsZZeSjICez
6.Labirynty
Poprowadź palcem, by znaleźć prawidłową drogę. Weź ołówek i narysuj ją.
Źródło: www.kidizi.ro, www.thinkmaze.com, www.supercoloring.com
Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1iy6bQYF80pbhytZvKAuuiwdzJn4Qmdio
https://drive.google.com/open?id=1pHtStRLHB530SbHPM0BsQLSV8-28I04E
https://drive.google.com/open?id=1yDXR0httVi5l-NjAq2-MPkhK5CL8g1KG
https://drive.google.com/open?id=112D2DOl7SEHU-l27XMg6n_dFLt80PsK_
https://drive.google.com/open?id=1ui7Ucic9HjcmxU3L24qdh40xrcPyfWRV
7.Minki, czyli ćwiczenia buzi i języka dla przedszkolaków
Źródło: www.bajkowalogopedia.blogspot.com
Wycinamy serduszka z drugiej planszy. Przygotowujemy kostkę i pionki (np. guziki).
Jeśli gra więcej niż jedna osoba, dzielimy serca według kolorów. Jedna osoba dostaje komplet tych
samych serduszek.
Posuwamy się zgodnie z ilością wyrzuconych oczek na kostce. Za każdą poprawnie pokazaną minkę
wrzucamy jedno serduszko do miseczki narysowanej na środku planszy z buźkami.
Wygrywa ta osoba, która zgromadzi więcej serc.
Materiały do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1izVTpFqqycZ1pyoY__CaCWUdSLcys7WA
https://drive.google.com/open?id=1Afg0eVybMJPYKFrhDqSTg0gyGOp6CgJB

