
ZAJĘCIA DODATKOWE W PSZCZÓŁKACH 

 

Wtorek 13:00 – 14:00 Zajęcia z elementami sensoplastyki, zabawy sensomotoryczne 

Środa 13:00 -13:40 „Zabawy z literami” – wykorzystanie elementów metody 

Dobrego Startu -  M. Bogdanowicz  

Czwartek 13:00 -13:40 „Zabawy z matematyką” – zabawy matematyczne z 

wykorzystaniem książki  „ W Krainie liczb” oraz elementów 

metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” 

Zajęcia poranne Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. 

J.Cieszyńskiej 

 

1. Zajęcia z elementami sensoplastyki, zabawy sensomotoryczne – mają na celu 

wspieranie rozwoju za pomocą: stymulacji zmysłów ( węchu, słuchu, wzroku ). Dzięki 

„kolorowemu brudzeniu” wspieramy rozwój zmysłów, budujemy świadomość ciała    

i przestrzeni, rozwijamy sprawność ruchową oraz motorykę małą. Kreatywna               

i swobodna zabawa wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny dzieci, a także 

wspiera rozwój poznawczy. Wszystko pachnie jest kolorowe, ma różne faktury            

i konsystencje.  

Zabawa w myśl zasady: „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. 

 

2. „Zabawy z literkami” – wykorzystanie elementów Metody Dobrego Startu  

M. Bogdanowicz „Od piosenki do literki”. Założeniem metody jest jednoczesne 

rozwijanie funkcji: wzrokowych, słuchowych, językowych. 

 

 Zabawy w wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie ( na początku i na końcu 

wyrazu), analiza i synteza sylabowa; 

 Wyszukiwanie podanych liter w wyrazach, podawanie wyrazów na określoną literę; 

wyklejanie, wydzieranie liter, itp. 

6 latki, dzieci chętne:  

 liczenie wyrazów w zdaniu, zdań w tekście; 

 rysowanie liter po śladzie; 

 analiza głoskowa ( wysłuchiwanie kolejnych głosek w wyrazie); 

 synteza głoskowa ( składanie wyrazu z głosek) 

 
Zadania będą dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci 

 



3. „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk Kolczyńskiej - celem tej metody jest 

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez rozwijanie umiejętności 

matematycznych stosowanych w codziennym życiu. 
 

„Zabawy z matematyką” – zajęcia mają na celu kształtowanie kompetencji 

matematycznych , wyrównywanie ewentualnych braków edukacyjnych.  

 

 ćwiczenia utrwalające: przeliczanie na konkretach, ćwiczenia w dodawaniu 

 i odejmowaniu z użyciem palców, zbiorów zastępczych; 

 ćwiczenia w orientacji własnego ciała, utrwalanie strony: lewa, prawa;  

 ćwiczenia  utrwalające położenie przedmiotów w przestrzeni jak i na kartce papieru; 

 klasyfikowanie przedmiotów; 

 zapoznanie z wagą i sensem ważenia; mierzenie płynów; 

 konstruowanie gier 

Zadania będą dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci 

 

4. Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjną  prof. J.Cieszyńskiej 

Podstawowym założeniem  jest nauka czytania SYLABAMI.  

 

Postępowanie w metodzie:  

 Ćwiczenia rozpoczynamy od tego materiału, który dziecko już zna i z którym sobie 

świetnie radzi. 

 

 Nowe ćwiczenia wprowadzamy tak, aby w pewnym stopniu dziecko mogło je 

samodzielnie wykonywać – to stymuluje jego rozwój.  

Nowe sylaby należy wprowadzać w momencie, gdy dziecko opanowało już 

poprzednie i ma satysfakcję z bezbłędnego ich czytania. 

 

 Kolejność wprowadzanych głosek w sylabach powinna być ściśle przestrzegana. 

 

 Wprowadza się samogłoski, potem spółgłoski. Samogłoski dziecko poznaje w 

izolacji, a spółgłoski tylko i wyłącznie w sylabach lub globalnie. 

 

 Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach, według porządku: 

od sylab otwartych do sylab zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych 

spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej 

zróżnicowanych. 
 

 Wprowadza się dużo słów czytanych globalnie – będą to rzeczowniki najbliższe 

dziecku: imiona, rodzina, ulubione zabawki, przedmioty, zwierzęta, jedzenie. 

 Do ćwiczeń używa się wyłącznie wyrazów znanych dziecku. 

Przejście do wyższego poziomu jest uwarunkowane osiągnięciem dobrego opanowania 

etapu niższego 


