
NAUCZANIE ZDALNE 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE KL1-3 

List  pedagoga do rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Szanowny Rodzicu! 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i zarządzeniu dotyczącemu 

zdalnego nauczania Państwa dzieci,  zwracam się do Państwa o pomoc w ćwiczeniu różnych 

umiejętności szkolnych dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

W załączonym pliku znajda Państwo kilka ćwiczeń, które możecie Państwo wykonywać z 

dzieckiem w domu. Można ale nie ma konieczności ich drukować, wystarczy że będą 

wyświetlone na monitorze komputera, tableta czy telefonu. Do każdego ćwiczenia jest podana 

instrukcja opisująca co należy zrobić. Prosiłabym o znalezienie chociaż 15 minut 3 razy w 

tygodniu na ćwiczenia. Wybierzcie stałą porę, aby ćwiczenia były stałym rytuałem dnia. 

Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko było zainteresowane. W miarę możliwości proszę 

o wysłanie zdjęcia z przeprowadzonego ćwiczenia i/lub informację zwrotną które ćwiczenie 

danym dniu było przeprowadzone. Sprawi mi to ogromną radość. Oprócz Państwa pracy w 

domu, jestem do dyspozycji Waszych Dzieci w czasie w którym mają zaplanowane zajęcia, 

oraz w godzinach pracy pedagoga codziennie od 11.00 do 15.00. Możemy również umówić 

się na indywidualne konsultacje. Miło mi będzie się z Wami Kochani Uczniowie spotkać w 

sieci. Tęsknię bardzo za Waszymi buziami i głosami… 

Poniżej załączam również kilka linków do stron gdzie dzieci mogą wykonywać zadania on-

line. Niektóre z tych propozycji zamieszczałam również na szkolnym FB. 

1. ZADANIA BEZ DRUKOWANIA: 

https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/04/zadania-bez-drukowaniaw-

lekko.html?fbclid=IwAR1800eHhUvPvNUVdwm1mAp-

PVZpnsCA3u8TU3wXV52C2clZY26QmERHpVg 

2. RYSOWANIE CIENI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej mają Państwo przykład zabawy, którą bez problemu można wykonać w domu, a 

przynosi mnóstwo radości. Dzieci mogą poukładać i odrysowywać cienie zwierząt, 

samochodów, lalek, przedmiotów codziennego użytku. Mogą stworzyć niewyobrażalnie 

piękny obraz, historyjkę, opowiadanie… co tylko im do głowy przyjdzie  
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3. SPORTOWA PLANSZÓWKA: 

 

 

Tu znajdziecie generator rzutów kostką – jeżeli nie macie kostki do gry w domu 

https://generujemy.pl/rzut_kostka?fbclid=IwAR3a2uTYfwUqqv03S9Ees6bcFrQqrCVHPoAd

31P0X5uy9sOtsIEjkEgQQuk 

4. Dołączam jeszcze link do ćwiczeń grafomotorycznych, które wpływają pozytywnie na 

naukę pisania https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-

wczesnoszkolna/cwiczenia-grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-

wydruku-aa-x77P-3hVi-uXYk.html ) 

 

P.S. Chętnie udzielę Państwu dodatkowych informacji i odpowiem na pytania, podzielę się 

też różnymi kartami pracy i dodatkowymi ćwiczeniami dopasowanymi indywidualnie do 

każdego ucznia. 

Formy kontaktu: 

e-mail : magdalena-cupak@wp.pl 

meesenger: https://m.me/magdalena.cupak  

Serdecznie pozdrawiam i życzę owocnej zabawy 

Magdalena Cupak 
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