
Zajęcia wspierające rozwój 

Ćwiczenia wspomagające rozwój  motoryki dużej: 

1.  Rozłóż kilka kartek na podłodze i wyobraź sobie, że są to przeszkody, 

na które nie możesz nadepnąć. Przeskakując przez nie pokonaj drogę. 

2.  Podskocz 10 razy obunóż. 

3.  Podskocz 10 razy na prawej nodze. 

4.  Podskocz 10 razy na lewej nodze. 

5.  Jeśli świetnie opanujesz podskoki na prawej ilewej nodze, połącz 

ćwiczenia: podskocz 2 razy na prawej nodze, 2 razy obunóż, 2 razy na lewej 

nodze. Powtórz ćwiczenia kilka razy.   

6.  Zabaw się z rodzeństwem w zagadki pantomimiczne naśladujące 

codzienne czynności(np. mycie zębów, czesanie, spanie) lub zawody (np.  

„zgadnij, jaki to zawód” 

np. kierowca, malarz, fryzjer, informatyk itp.); 

7.  Rozwiń na podłodze sznurek lub wełenkę i postaraj się przejść po nim, 

jak akrobata po linie. ; 

8.  Wykonaj ćwiczenie płynności ruchów: naśladowanie lotu ptaków, 

przechodzenie pomiędzy gałęziami drzew (ruchy rozgarniające rąk) itp. 

9.  Zabaw się z rodzeństwem w podrzucanie, łapanie, odbijanie piłki, rzuty 

do celu, skoki z piłką trzymaną między kolanami. Jeśli zadanie wykonujesz w 

pokoju wybierz małą piłeczkę, aby nie narobić szkód :) 

10.  Wykonaj ćwiczenie polegajace na przejściu z jednego pomieszczenia 

do drugiego  na palcach, piętach, zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach 

stopy. 

11.  Ćwicz rzuty do celu ręką lewą i prawą. 

12.  Przepychaj  przedmiot  nogą, lewą nogą. 

13.  Ćwicz ruchy naprzemienne – dotykanie prawym łokciem lewego kolana 

i odwrotnie. 

 Ćwiczenia grafomotoryczne: 



1.  Rysuj palcem na podłodze rózne przedmioty. możesz zabawić się z 

rodzeństwem w odgadywanie nazw rysowanych przedmiotów. 

2.  Pobaw się w mazanie po papierze zmoczonym w farbie palcem; 

3.  Zrób odciski swoich palców na kartce i dorysuj dłoń. 

4.  Obrysuj dłoie i stopy na kartkach papieru. 

5.  Narysuj kolekcję szlaczków w zeszycie w linie. 

6.  Zaprojektuj kartkę w kolorowe i pionowe linie. 

7. Zaprojektuj kartkę w kolorowe i poziome linie. 

8.  Ulep znane litery z plastelinylub masy solnej.   

9.  Rozetnij pocztówkę na kilka części i spróbuj złożyć ją w całość. 

 

Poziom 1 

1. Ułóż wyrazy z sylab i zapisz je w okienku: https://learningapps.org/8311907 

2. Dobierz zdanie do ilustracji: https://learningapps.org/8375923 

3. zaznacz obrazek, który nie pasuje do pozostałych: 

http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje-2 

4. Wybierz odpowiedni wyraz:  https://learningapps.org/8476532 

5. Odszukaj odpowiednią literę: https://learningapps.org/9586442 

6. Kiedy używamy danego przedmiotu? http://pisupisu.pl/przedszkole/lato-zima 

7. Nazwij obrazek i wybierz odpowiednie litery:  https://learningapps.org/8476455 

8. Kliknij na zwierzątko i wybierz jego nazwę: https://learningapps.org/7752258 

9. Nakarm stworka odpowiednią literą: http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-

literki 

10. Wybierz odpowiedni podpis:  https://learningapps.org/7728865 

11. Podpisz zwierzę wybierając jego nazwę: https://learningapps.org/7752314 

12. Odkryj obrazki i dopasuj pary: http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8 

13. Zaznacz własciwy obrazek:   http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke 

 

Poziom 2 
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1. Ustaw w kolejności informacje: https://learningapps.org/7697161 

2. Ułóż z liter wyraz: http://pisupisu.pl/klasa4/anagramy-czteroliterowe 

3. Napisz w odpowiedniej formie: https://learningapps.org/7756931 

4. Dopasuj godzinę do opisu: https://learningapps.org/7723415 

5. Połącz polecenie z obrazkiem: https://learningapps.org/8019034 

6. Dobierz wyrazy o znaczeniu przeciwnym: http://pisupisu.pl/klasa4/anagramy-

czteroliterowe 

             http://pisupisu.pl/klasa4/antonimy-dla-starszych 

7. Wybierz odpowiedni miesiąc: http://pisupisu.pl/klasa4/kalendarz 

Wybierz własciwe pytanie: http://pisupisu.pl/klasa4/na-co-odpowiada 
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