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Słowem wstępu

Szanowni Rodzice!

     Serdecznie zapraszam Was i Wasze dzieci do jesiennych przygód, przez które

przeprowadzi Was PsychoLoguś. 

Przed Wami wersja próbna jesiennych kart pracy. Chciałabym, abyście się poznali 

i mogli przekonać się wraz z Waszymi dziećmi, że nauka i zabawa mogą stale sobie

towarzyszyć. A może wiecie to już, bo korzystaliście z naszych wiosennych

materiałów? Jestem przekonana, że przygotowane przeze mnie zadania sprawią Wam

wiele radości oraz spowodują, że maluchy będą prosiły o więcej :) Dla tych, którzy

chcą lepiej poznać mojego pomocnika - PsychoLogusia - przygotowałam pełną wersję

e-booka, składającą się z wielu stron kreatywnych i wszechstronnie rozwijających kart

pracy! Przygotowane przeze mnie aktywności są skierowane dla dzieci w wieku od 

4-7 lat. Zadania w nich zawarte zaplanowałam w taki sposób, aby nie tylko

konstruktywnie zajmowały czas. Bardzo zależało mi, aby część aktywności

umożliwiła pracę na konkretach i możliwości doświadczania. Wiele zabaw i zadań

znajdujących się w e-booku konstruowałam w ten sposób, aby po wydrukowaniu

mogły Wam służyć wielokrotnie. Sprawdźcie sami!

Martyna Witecka
terapeuta pedagogiczny

oligofrenopedagog

terapeuta SI, trener TUS
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Pokoloruj białe kropki zgodnie z kolorem danego
liścia. Do tego zadania możesz także wykorzystać
farby i odbić punkty przy pomocy palców.

Martyna Witecka
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Oto kolejna niespodzianka! Wytnij plansze nr 1,2,3
ze strony 14. Do tej zabawy potrzebne Ci będą szyszki,
kasztany, żołędzie i orzechy włoskie (jeżeli nie masz,
skorzystaj z elementów ze strony 15).  Wybraną planszę
ułóż na górnej części wytłaczanki po jajkach, w dolnej
części układaj wybrane elementy według wzoru (jeżeli nie
posiadasz wytłaczanki, wykorzystaj planszę ze strony 16).

Zobacz jak
to robi mój

mały
pomocnik!
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Plansza nr 1

Plansza nr 2

Plansza nr 3

Martyna Witecka



Elementy układanki - wytnij i użyj, jeżeli nie masz w domu
kasztanów, szyszek, żołędzi i orzechów
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Chcecie bawić się dalej?
Poznajcie pełną 
wersję e-booka!

Aktywności dla dzieci w wieku 4-7 lat
Wiele dodatkowych stron różnorodnych,
kreatywnych kart pracy
 nauka przez zabawę w oparciu o realistyczne
materiały
materiały możliwe do wielokrotnego
wykorzystania
Stworzone pod okiem doświadczonego
pedagoga, terapeutki SI i Trenerki TUS

wersja rozszerzona

tylko 14,9 zł!
kliknij 

i sprawdź szczegóły

https://psychologo.pl/sklep/produkt/jesien-z-psychologusiem
https://psychologo.pl/sklep/produkt/jesien-z-psychologusiem

