
18.05.2020r. (poniedziałek)   Zabawy o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

1. „Tu paluszek”-ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz koncentracji 
uwagi.
Rodzic czyta rymowankę, dziecko pokazuje części ciała zgodnie z jej treścią.

 Tu paluszek tu paluszek 

a pośrodku jest mój brzuszek, 

tutaj rączka a tu druga 

a tu oczko sobie mruga,

 tutaj buźka i ząbeczki

 tu wpadają cukiereczki.

2.Zabawy z piłką-usprawnianie motoryki prawej i lewej ręki.
Rodzic z dzieckiem stoją naprzeciw siebie, rzucają na zmianę piłkę, raz prawą raz lewą 
ręką.

3. „Usłysz głoskę”- usprawnianie analizy słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej.
Dziecko trzyma piłkę. Rodzic wymawia kilka głosek. Dziecko w  momencie usłyszenia 
określonej głoski uderza piłką o podłogę.

4. „Korale” (załącznik)- Usprawnienie drobnych ruchów ręki, utrwalenie kierunku 
ruchu od lewej do prawej,
Dziecko koloruje kredkami kółka (koraliki) według poleceń rodzica np.:3 zielone, 2 żółte, 1 
czerwony itp.

5.Bajka relaksacyjna „Wróżka i drewniany pajacyk”- ćwiczenie koncentracji uwagi, 
orientacji w schemacie własnego ciała
Rodzic czyta bajkę, dziecko relaksuje się zgodnie z jej treścią

Połóż się na podłodze..., połóż się wygodnie..., masz otwarte oczy i sobie po prostu 
leżysz..., teraz umawiamy się, że ja jestem wróżką z czarodziejską pałeczką, a ty jesteś 
takim drewnianym pajacykiem..., jako wróżka będę chciał ciebie zaczarować..., będę chciał 
usypiać różne części twojego ciała..., uwaga zaczynamy...

Ty, drewniany pajacyk leżysz sobie na podłodze..., masz okrągłą buzię i na niej dwa otwarte
oczka..., teraz bardzo delikatnie magiczną pałeczką dotykam twoich powiek i twoje oczy 
pajacyku się zamykają..., twoje oczy idą spać..., dotykam twoich ust..., zasypiają..., twoich 
policzków..., zasypiają..., twojej brody..., zasypia..., cała twoja okrągła buzia jest pogrążona 
we śnie..., za chwilę dotknę twojego prawego ramienia i całej twojej ręki..., stanie się 
ociężała i senna..., właśnie teraz dotykam..., wtula się w podłogę..., już śpi..., dotykam też 
lewego ramienia i całej ręki..., też się wtula..., idzie spać...



Twoja buzia, twoje ręce poszły już spać..., ale ty jesteś obudzony, ty nie śpisz..., chciałeś, 
aby wróżka je dotknęła i uśpiła..., więc tak się stało..., teraz będzie dotykać swą 
czarodziejską pałeczką innych miejsc..., a one będą szły spać...

Wróżka dotyka pleców zasypiają..., dotyka brzucha..., zasypia..., jeszcze została prawa         
i lewa noga i stopa..., wróżka podchodzi, delikatnie dotyka obu stóp i one bardzo zmęczone 
idą spać...

Teraz wszystkie twoje części drewniany pajacyku są uśpione..., teraz czujesz się uśpiony, 
leżysz sobie i wypoczywasz..., wszystko śpi i jest bardzo ciche...

Ale za chwilę trzeba będzie wstawać..., za chwilę moja czarodziejska pałeczka zamieni się 
w zaczarowane sznureczki, które będę przywiązywać do poszczególnych części twojego 
ciała...i wówczas one będą ciebie wybudzały ze snu..., jeśli jesteś już gotowy to 
zaczynamy...

Zaczarowany sznureczek przywiązuje się do prawej stopy..., stopa się budzi, lekko unosi...   
i opada..., lewa stopa..., unosi się i opada..., prawe kolano..., unosi się i opada..., lewe 
kolano..., plecy..., prawa dłoń..., lewa dłoń..., podbródek..., nos i powieki..., pajacyk otwiera 
oczy..., rozgląda się..., teraz jesteś pajacyku całkowicie wybudzony...

Na tym kończy się bajka..., Ty ponownie jesteś sobą, a ja..., (mamą, tatą)..., wolno 
podnosisz się do pozycji siedzącej... i jeśli chcesz podziel się tym, co odczuwałeś wtedy, 
gdy byłeś pajacykiem.
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