
 
 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych 

czynności jakie są możliwe do wykonania 

w domu przez naszych Uczestników: 

 

 gry i zabawy stolikowe np. gry planszowe, memory, 

warcaby, bierki, karty, domino, wykreślanki, układanki, 

rebusy, krzyżówki, quizy 

                
 

 gry słowne (przykład- wymienić wszystkie słowa jakie 

kojarzą nam się np. z wiosną) 

                       
 

 czytanie książek, artykułów prasowych 

 

                     
 

 



 
 

 

 nauka nowego wiersza, 

    
 

 codzienne spisywanie notatnika  

(przykład-czym dzisiaj się zajmowałem?) 

            
 wirtualne zwiedzanie wystaw muzealnych, 

           
 

 słuchanie koncertów on-line  

                  
 rozmowy telefoniczne ze znajomymi i rodziną, 

              
 



 
 

 oglądanie programów telewizyjnych o tematyce  

przyrodniczej, edukacyjnej 

        
 nauka tekstu ulubionej/ nowej piosenki, 

           
 

 śpiewanie  

           
 

 

 samodzielna próba nauki tańca np. z kursów 

dostępnych w Internecie lub z teledysków,  

       
 



 
 

 hodowanie roślin (samodzielne zasadzenie, 

podlewanie, pielenie, dbanie o roślinę) 

          
 hodowla Zwierząt 

(samodzielne dbanie o zwierzę, karmienie, sprzątanie 

po nim, bawienie się z nim) 

       
 ćwiczenie podpisu, 

           
 doskonalenie umiejętności szkolnych, 

 

                  
 

 



 
 

 codzienna gimnastyka, 

       
 próba rzutu do celu ( np. poprzez zgniecioną kartkę 

papieru rzucając do kosza) 

          
 proste ćwiczenia logopedyczne  

(przykłady: ćwiczenia usprawniające język- 

mlaskanie,zwijanie języka w rurkę, wypychanie języka 

policzkiem ,przesuwanie czubkiem języka po zębach, 

ćwiczenia usprawniające wargi: cmokanie, 

parskanie,prychanie, zaciskanie, rozluźnianie 

warg,ćwiczenia oddechowe- zdmuchiwanie lekkiego 

przedmiotu ze stołu, dmuchanie baniek mydlanych, 

ćwiczenia fonacyjne- naśladowanie zwierząt,  

wymawianie samogłosek, czytanie bajek 

artykulacyjnych)  

               



 
 

 Doskonalenie umiejętności przyrządzania prostych 

potraw,  pod nadzorem opiekuna, 

  
 

 Doskonalenie umiejętność obsługi urządzeń 

kuchennych,(obsługa czajnika, piekarnika, kuchenki 

gazowej, kuchenki mikrofalowej), pod nadzorem 

opiekuna 

  
 Próba samodzielnego uprasowania ubrania pod ścisłym 

nadzorem opiekuna, 

  
 Podjęcie próby prostych napraw domowych pod 

nadzorem opiekuna, 

  



 
 

 Doskonalenie umiejętności przyszywanie guzika do 

ubrań, 

  
 Podjęcie próby uszycia maseczki ochronnej, pod 

nadzorem opiekuna, 

  
 Doskonalenie umiejętności haftowania, 

  
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego 

sznurowania butów, 

  
 Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania 

się, 

  



 
 

 W miarę możliwości domowych praca w drewnie; 

czyszczenie, malowanie, ścieranie, zdobienie 

  
 Segregacja ubrań w szafie na te używane i te których 

się więcej nie założy, 

  
 Pomoc w sprzątaniu domu, odkurzanie, ścieranie kurzy, 

  
 Pomoc w podwórku, grabienie, zamiatanie 

  
 

 malowanie, rysowanie, modelowanie, wydzieranie 

 lepienie, rzeźbienie,  

  



 
 

  układanie wszelkiego rodzaju kompozycji 

  
  śpiew, 

  
  taniec, 

  
 ćwiczenia rytmiczne, 

  
  gra na instrumentach,  

  



 
 

 słuchanie muzyki, 

  
 recytacje wierszy przy muzyce lub bez, recytacje przy 

świecach, poezja śpiewana 

  
 poszukiwanie w Internecie informacji na temat np. 

zabytków regionalnych i zrobienie na ten temat 

prezentacji, 

  
 robienie zdjęć, próba obrobienia zdjęć,  

  
 kolekcjonerskie zbieranie pocztówek, znaczków, figurek 

lub innych przedmiotów, 

   


