
Tabliczki ze szlaczkami o różnym stopniu trudności. Ćwiczenia 
te służą do korygowania nieprawidłowej techniki pisania. Dzięki 
tym ćwiczeniom dzieci uczą się łatwości i płynności w kreśleniu 
szlaczków, by lepiej przygotować się do umiejętności pisania.

POMOC ROZWIJA: koordynację 
wzrokowo – słuchowo – ruchową, 
sprawność ręki, koncentrację uwa-
gi, prawidłowy kierunek i płynność 
kreślenia.

Zestawy przeznaczone są do nauki – czytania, pisania, mó-
wienia i słuchania. Plansze pomagają w poznawaniu liter, 
rozróżnianiu – samogłosek i spółgłosek. Przydatne są do 
dzielenia wyrazów na sylaby, a także ułatwiają poznawanie 
podstaw ortografii. Pomoce przeznaczone są dla dzieci: u 
których chcemy wspomagać rozwój mowy, z zaburzonym 
funkcjonowaniem analizatora słuchowego i wzrokowego 
oraz u tych, u których chcemy wspomagać umiejętność 
prawidłowego rozpoznawania i kreślenia liter.

TABLICZKI ZE SZLACZKAMI

Duży ślimak na płycie wraz z drew-
nianym pisakiem, przydatny do ćwi-
czenia motoryki i koordynacji wzro-
kowo – ruchowej u małych dzieci. 
Służy także do doskonalenia orienta-
cji przestrzennej, koncentracji uwagi 
oraz rozwijania spostrzegawczości.

036071
Duży ślimak dla malucha

Kolorowe plansze z prostymi ćwi-
czeniami grafomotorycznymi prze-
znaczone dla dzieci od 2. roku życia 
i w wieku przedszkolnym. Celem 
tych ćwiczeń jest m.in.: zachęcanie 
do rysowania, wyrabianie płynno-
ści i precyzji ruchów ręki, ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
utrwalanie właściwych nawyków 
ruchowych podczas kreślenia, przy-
gotowanie do nauki pisania (plansze 
są zalaminowane dzięki czemu są 
trwałe, przeznaczone do wielokrot-
nego użytku).

199044
Grafomotoryka dla smyka

Kolorowe plansze z obrazkami zawierającymi różnego rodzaju linie.  Celem 
ćwiczeń jest: zachęcenie do rysowania, przygotowanie do nauki pisania, 
wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki, ćwiczenie koordynacji wzro-
kowo – ruchowej, korygowanie nieprawidłowej techniki rysowania, utrwa-
lanie i doskonalenie właściwych nawyków ruchowych podczas kreślenia, 
rozwijanie słownictwa.

199030
Kolorowe szlaczki

Różne karty ze szlaczkami przeznaczone dla dzieci, które przygotowują się 
do nauki pisania oraz dla tych, którym pisanie sprawia pewną trudność 
i mają obniżony poziom graficzny pisma. Celem ćwiczeń jest: wyrabianie 
płynności i precyzji ruchów ręki, stymulowanie pracy obu rąk, ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo – ruchowej, korygowanie nieprawidłowej techniki 
rysowania, utrwalanie właściwych nawyków ruchowych podczas kreślenia, 
rozwijanie twórczego myślenia.

199045
Szlaczki na 4 pory roku

To cztery rodzaje ćwiczeń w pisaniu ciągłym, pisanie: szlaczków, szlaczków 
literopodobnych, sylab i wyrazów. Proponowane zadania pomagają w na-
byciu prawidłowych nawyków podczas kreślenia i pisania. Celem ćwiczeń 
jest: wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki, ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej, korygowanie nieprawidłowej techniki rysowania 
i pisania, utrwalanie właściwych nawyków ruchowych podczas kreślenia.

199098
Ćwiczenia w pisaniu ciągłym

118036
Tabliczka ze szlaczkami – 
czerwona

118037
Tabliczka ze szlaczkami – 
żółta

118234
Zielona tabliczka 
ze szlaczkami

118233
Zielona tabliczka 
z piosenką

049002
Alfabet

199019
Alfabet 
z obrazkami
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Przydatna do  zajęć rozwijających 
i doskonalących umiejętności ma-
tematyczne w zakresie przelicza-

nia, porównywania, dodawania i odejmowania. Zabawa z tą tabelą uczy spostrzegania 
i wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie. Jest przydatna również 
w prawidłowym radzeniu sobie z sukcesem i porażką.

199031
Tabela do liczenia

Demonstracyjne plansze, które w ciekawy sposób umożliwią poznanie licz-
by w aspekcie kardynalnym oraz w aspekcie porządkowym. Pomoc rozwija: 
rozumienie mowy; wzbogaca słownictwo, orientację przestrzenną, koordy-
nację wzrokowo – ruchową; umiejętność określania liczebności zbiorów; 
umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi do określania 
kolejności przedmiotów; umiejętność słuchania i spostrzegania.

199066
Monografia liczby

Barwna pomoc przedstawiająca charakte-
rystyczne obiekty wybranych miast Polski. 
Wykorzystując pomoc: rozbudzamy zaintere-
sowanie tekstem mówionym i poznawaniem 
legend; budzimy świadomość narodową; roz-
wijamy piękno i historię naszej Ojczyzny.

199009
Poznajemy miasta Polski

To różnorodne ćwiczenia do 
naśladowania, rozpoznawania 
i nazywania czynności oraz 
zapamiętywania sekwencji 
ruchowych. Idealne do pracy 
z grupą dzieci, w pracy in-
dywidualnej z dzieckiem lub 
dorosłym.

199071
Zapamiętaj pokaż

To zestaw prób i narzędzi diagno-
stycznych oraz form zapisu o funkcjo-
nowaniu percepcyjno-motorycznym 
dziecka w wieku przedszkolnym. Kon-
strukcja opracowania pozwala na oce-
nę rozwoju dziecka przez cały okres 
pobytu w przedszkolu i daje możli-
wość śledzenia dynamiki jego rozwoju.

199043
Diagnoza dziecka w wieku 
przedszkolnym

Opracowanie pomaga poznać oraz ocenić 
sprawność i gotowość dziecka do podjęcia 
nauki szkolnej we wszystkich aspektach roz-
wojowych. Pomoc w przejrzysty sposób uka-
że słabe i mocne strony dziecka, a także może 
być punktem odniesienia do zaplanowania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
dziecka, u którego zaobserwuje się istotne 
trudności w wykonywaniu zadań i prób.

199065
Ocena dojrzałości szkolnej 
dziecka

Poradnik pomaga w przeprowadzeniu 
pełnej diagnozy ucznia, poznaniu po-
ziomu opanowania poszczególnych 
umiejętności i funkcjonowaniu dziec-
ka we wszystkich aspektach rozwo-
jowych oraz opracowaniu dla niego 
indywidualnego programu pracy.

199020

Diagnoza ucznia w ramach 
indywidualizacji nauczania

Poradnik zawiera propozycje różnorodnych 
ćwiczeń stymulujących rozwój zaburzonych 
funkcji: motoryki małej i dużej, lateralizacji, 
analizatora wzrokowego i słuchowego, mowy 
i języka oraz operacji myślowych i pamięci. Jest 
to narzędzie, dzięki któremu nauczyciel po spo-
rządzeniu diagnozy będzie mógł dobrać, korzy-
stając z niniejszego zbioru, odpowiednie ćwi-
czenia stymulujące rozwój zaburzonych funkcji.

199042

Terapia ucznia w ramach 
indywidualizacji

www.mojebambino.pl

www.mojebambino.pl

www.mojebambino.pl


