
 

04.05 – 08.05.2020r 

Uczniowie klasy 1a uczęszczający  

na zajęcia terapii pedagogicznej 

 

1. W ramach zajęć terapii pedagogicznej w tym tygodniu proponuję 

uczniom klasy 1a zajęcia z grafomotoryki: 

Ćwiczenia grafomotoryczne -  trochę teorii… 

      Usprawniając motorykę małą, która wymaga precyzyjnych ruchów, 
należy zacząć od ćwiczeń najprostszych, stopniowo podnosząc poziom 

trudności proponowanych zadań. 

     Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci to głównie rysowanie i różnorodne 
zajęcia ręczne, np. lepienie z plasteliny, malowanie farbami, wyklejanie, 

wycinanie. 

Ćwiczenia manualne mogą przybrać różne formy: 

• kolorowanie obrazków – zamalowywanie w określony sposób (kreski 

poziome, pionowe, okrężne) określonych form graficznych 
ograniczonych konturami, których nie wolno przekraczać; 

• obrysowywanie przedmiotów – ćwiczenie może polegać na 
obrysowywaniu własnej dłoni, stopy albo na rysowaniu z użyciem 

szablonów, np. figur geometrycznych 
• kalkowanie rysunków – do tego ćwiczenia potrzeba folii, kalki 

technicznej albo matowego szkła; 
• odwzorowywanie rysunków – przerysowywanie przedmiotów zgodnie 

ze schematem lub wzorem; 
• rysowanie po śladach – śladem rysunku może być szkic w postaci 

ponumerowanych kropek albo drobne kreski tworzące kontur 

rysunku; 
• rysowanie szlaczków lub kontynuowanie rozpoczętych linii; 

• samodzielne wykonywanie rysunków albo uzupełnianie rysunków; 
• ćwiczenia w liniaturze; 



• ćwiczenia wzrokowo-słuchowo-ruchowe – ćwiczenia 
grafomotoryczne, którym towarzyszą elementy słowno-muzyczne, 

usprawniające pracę wszystkich analizatorów; 

• nawlekanie koralików – usprawnianie ruchu pęsetkowego; malowanie 
palcami albo pęczkiem waty. 

 

2. Proponuję ćwiczenie z grafomotoryki – dołączone w 

dokumencie Grafomotoryka ćw. 3 (potrzebne kredki!) 

3. Oczywiście pracujcie też z ćwiczeniami online z tygodnia 

poprzedniego 

 

4. W razie pojawienia się trudności dydaktycznych służę pomocą 

online każdego dnia od godz. 8.00 – 10.00. Rodzice uczniów mogą 

połączyć się ze mną przez Messengera, Skype, Facebooka i wtedy 

porozmawiamy. Możecie  tez państwo napisać na adres 

geografia.torzewska2020@gmail.com 

 

5. Jeśli jesteś bardzo zmęczony(a) ćwiczeniami – proponuję 

posłuchać relaksacyjnej muzyki  

https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc 

 

6. A kiedy chcesz trochę poćwiczyć swój umysł i ciało proponuję 

domowe fitness  

 https://www.youtube.com/watch?v=4P5F-3u-2OU 

 

7. To tyle na ten czas. Pozdrawiam serdecznie       
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