
WSKAZANIA DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU

W  zakresie  rozwijania  umiejętności  językowych  -  rozwiązywanie  zagadek, 

rebusów, krzyżówek opowiadanie historyjek obrazkowych wypowiadanie się w oparciu o 

ilustracje,  obrazki  sytuacyjne,  zdarzenia  tworzenie  rodzin  wyrazów,  antonimów  i 

synonimów

W  zakresie  nauki  czytania  -  czytanie  dzieciom,  najlepiej  codziennie  czytanie  z 

jednoczesnym  wskazywaniem  palcem  czytanego  wyrazu  (oko  „idzie”  za  palcem) 

zastosowanie  kolorowej  nakładki  na  tekst  ćwiczenia  techniki  głośnego  czytania:  sylab, 

wyrazów, zdań, tekstów czytanie wyrazów z zaznaczonymi kolorem sylabami dostarczanie 

dzieciom  ciekawych  dla  nich  tekstów  do  czytania  w  zależności  od  indywidualnych 

zainteresowań ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej, potem syntezy i analizy głoskowej 

oraz ćwiczenia w wyróżnianiu sylab i głosek w nagłosie, wygłosie i  śródgłosie, a także 

ćwiczenia w wyróżnianiu i liczeniu wyrazów w zdaniach i zdań w tekście

W  zakresie  nauki  pisania  -  zajęcia  manualne,  wykonywanie  prac  plastyczno-

technicznych  z  wykorzystaniem  różnorodnych  technik  plastycznych  wykonywanie 

symetrycznych  ruchów rąk  podczas  rysowania  w powietrzu  szlaczki  rysowane  po  linii, 

między liniami,  według wzoru,  ruchem ciągłym porównywanie obrazków, wyszukiwanie 

różnic,  dorysowywanie  brakujących  elementów  lub  przedmiotów  zwracanie  uwagi  na 

prawidłowy uchwyt narzędzia pisarskiego, stosowanie nasadek lub trójkątnych ołówków, 

kredek nauka prawidłowego kierunku kreślenia poszczególnych liter - nie szczędzić czasu i 

uwagi na utrwalanie tego nawyku „pisanie” liter dużymi ruchami w powietrzu zwracając 

szczególną  uwagę  na  kierunek  ich  kreślenia  przywiązywanie  uwagi  do  starannego 

prowadzenia  zeszytów  (na  miarę  możliwości  dziecka)  poświęcanie  szczególnej  uwagi 

dzieciom leworęcznym wdrażanie dziecka do uważnego pisania, samokontroli i czujności 

ortograficznej

W  zakresie  umiejętności  matematycznych  -  ćwiczenia  w  określaniu  położenia 

przedmiotów w przestrzeni (określenia na, pod, za, obok, nad, przed, po lewej stronie, po 

prawej stronie, itp.), przy czym najlepiej rozpoczynać pracę od zabaw ruchowych z dziećmi 

układanie przedmiotów według poleceń, przechodząc potem do rysunków klasyfikowanie 



przedmiotów  według  ich  cech  stosowanie  liczmanów,  konkretnych  przedmiotów, 

patyczków, w początkowej fazie liczenia(dopóki dziecko nie jest gotowe liczyć w pamięci) 

w ćwiczeniach stosować liczydło, uczyć je prawidłowych technik liczenia pilnowanie, aby 

dziecko  przeliczało  elementy  od  lewej  strony  do  prawej  z  jednoczesnym  dotykaniem 

kolejnych liczmanów wszystkie umiejętności związane z ważeniem, mierzeniem, pomiarem 

objętości,  obliczeniami  pieniężnymi,  kalendarzowymi,  zegarowymi  wykonywać  najpierw 

praktycznie przy pomocy rzeczywistych przyborów takich jak: linijki, centymetry, zegary, 

kalendarze, pieniążki, waga i odważniki, butelki i pojemniki, ilustrowanie zadań z treścią 

Stosowanie  wielu  ciekawych  i  różnorodnych  zadań  rozwijających  logiczne  myślenie 

systematyczny trening liczenia w pamięci

Opracowała: mgr Beata Mrula 


