
Zajęcia z dnia 24.04.2020r. 

Cele: 

- rozwijanie koncentracji uwagi wzrokowej, 

- budowanie wspólnego pola uwagi, 

- rozwijanie umiejętności motorycznych z uwzględnieniem małej i dużej motoryki, 

- gromadzenie doświadczeń sensorycznych, 

- rozwijanie umiejętności dnia codziennego. 

1. Z wizytą u Pana Sowy 

Witam serdecznie. Byłem bardzo zapracowany i nie mogłem was odwiedzić. Przygotowywałem ogród. 

Cieszę się, że mnie odwiedziliście i zapraszam na atrakcje zabawy w moim domowym ogrodzie. 

2. Zaczniemy od malowania na taśmie klejącej. Do nóg stolika przyczepiłem taśmę klejąca z częścią 

klejącą na zewnątrz, by móc na niej malować. To jest szeroka taśma. Przygotowałem farby i gotowe 

można malować, popróbujcie jakie ruchy można wykonywać i namalujcie swoje dzieło.  

3. Dalej czeka na nas miejsce z girlandami. To wiszące ozdoby, które możemy zrobić samemu. Można 

skorzystać z piłek lub z papieru kolorowego. Taśmę klejącą częścią klejącą przymocowałem do góry                         

o poręcz krzesła i stolik. Zgniotłem w ręku kilka kartek kolorowych i mogę tworzyć kolorowe wzory                       

w moim ogrodzie. Was też zapraszam do tworzenia własnych wzorów. 

4. Ścieżką zrobioną z woreczków sensorycznych dotrzemy do części ogrodu, gdzie będziemy sadzić na 

grządce fasolę. Mam wyznaczone miejsce zasypane ziemią, na której grządkę oznaczyłem zieloną 

tasiemką. Na niej paluszkami lub szczypcami (mogą być z kuchni) nakładam ziarnka fasoli. 

5. Wędrując po niebieskich kafelkach idę do pustych konarów drzew. trzeba tu trochę zrobić porządki. 

(Konary wykonane są z papieru toaletowego, częściowo naciętego i przyklejonego do pudelka). 

Paluszkami, szczypcami zbieram ziarnka fasoli do pudełka, do momentu aż konary będą napełnione                   

a obok nie będzie żadnego ziarenka fasoli. 

6. Stopa za stopą idę do oczek wodnych. Mam w wodzie ukryte różne rzeczy. Za pomocą chochli/łyżki 

kuchennej wyjmuje obiekty z wody. 

7. Słuchajcie cieszę się, że mogliście pobawić się w moim ogrodzie. Pamiętajcie, że wy też możecie 

zrobić taki domowy plac zabaw z codziennych rzeczy, które możecie znaleźć w domu. 

Do zobaczenia pa…pa.. 

Pan Sowa 


