
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DLACZEGO UCZYMY SIĘ O MARII GRZEGORZEWSKIEJ? 

PONIEDZIAŁEK 11.05.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  Kim była Maria Grzegorzewska - patron naszej szkoły? 

1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Rodzice! Dziękuję bardzo za zaangażowanie w realizację  treści i pomoc dzieciom w wykonywaniu 
zadań,  jakie proponuję. Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich 
kieruję.  
 - Drodzy Rodzice! Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia (dziecko pokazuje nazwę/ 
etykietę, wypowiada nazwę, układa dni tygodnia od wzoru, Kuba z pomocą odlicza dni tygodnia na palcach, za 
każdym razem jak wymieniamy dzień tygodnia dotykamy jednego palca). Zawsze na końcu dłużej pokazujemy etykietę 
z nazwą bieżącego dnia/ powtarzamy jego nazwę 
 

poniedziałek   
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
sobota 
niedziela 
 
 - Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem dzieckiem wskazując ten, który 
wymieniamy. Oskar dodatkowo mówi, z jakim wydarzeniem kojarzy mu się dany miesiąc ;-). Następnie proszę pomóc 
dziecku na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny miesiąc i dzień tygodnia. 
 

 



-  Kolejnym etapem zajęć jest powtórzenie nazw pór roku i wskazanie na obrazku obecnej pory roku, prosimy 

dziecko, aby ją opisało, lub sami ją opisujemy. Pomagamy dziecku wskazać właściwą porę roku 

 
- Kolejnym etapem jest obserwacja pogody za oknem, w tym celu możemy otworzyć okno, aby dziecko nie tylko 

zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Dziecko opisuje samodzielnie, to co widzi za oknem, nazywa 

zjawiska pogodowe, dopiera odpowiedni symbol. (Oskar odczytuje temperaturę na termometrze) Jeżeli dziecko nie 

komunikuje się werbalnie, sami musimy opowiedzieć co dzieje się za oknem i pomóc dziecku to dostrzec, wskazując 

na istotne elementy, unosząc głowę dziecka w jego kierunku (np. spójrz na niebo, czy widać tam słońce?, tak dziś 

świeci słońce, jest ciepło/ lub świeci słońce ale jest chłodno itp.). Pomagamy dziecku dobrać odpowiedni symbol 

pogody, Kuba pracuje na dotykowych symbolach pogody, których kontury wypełnione są różnorodnymi materiałami 

(watą, plasteliną, bibułą itp.) 

 
 
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! 
Następnym etapem zajęć jest zapisanie daty i tematu według schematu poniżej: 

 Oskar samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według 

przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery; 

 Kuba z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 



PONIEDZIAŁEK 

11 MAJA 2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: KIM BYŁA MARIA GRZEGORZEWSKA - PATRON NASZEJ SZKOŁY? 

2.  ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Dzisiaj porozmawiamy o Marii Grzegorzewskiej, która jest patronem naszej 

szkoły. Przypomnimy, kim była, co takiego ważnego robiła i jakie hasła głosiła.  Bardzo proszę, aby Rodzice przeczytali 

tekst dzieciom (Oskar, ty przeczytaj samodzielnie) i podczas czytania pokazywali i opisywali załączone zdjęcia. Po 

przeczytaniu tekstu bardzo proszę, aby Marcin i Mateusz wskazali na zdjęciach Marię Grzegorzewską, pokazali 

zdjęcie:  na którym dzieci uczą się pisać; malować; wskazują; zdjęcie, na którym widać, jak uczą się dzieci niewidome 

oraz niesłyszące. Oskar! Ciebie proszę, abyś po przeczytaniu tekstu spróbował odpowiedzieć na pytania znajdujące 

sie pod tekstem i zapisał odpowiedzi w zeszycie. 

 

 Maria Grzegorzewska urodziła się  18 kwietnia 1888, a zmarła 7 maja 1967.  Była pedagogiem, 

psychologiem, profesorem, twórca polskiej pedagogiki specjalnej. Dostrzegała potrzeby osób 

niepełnosprawnych i nie pozostawała obojętna wobec nich. Musicie wiedzieć, że w czasach, w jakich żyła 

Maria Grzegorzewska żadne dziecko niewidome, niesłyszące czy dziecko nie potrafiące nauczyć się czytać i 

pisać nie chodziło do szkoły, bo nie było dla nich odpowiednich szkół. Dzieci te przez całe życie siedziały w 

domu, nie spotykały się z rówieśnikami i nikt ich nie uczył. 

 Maria Grzegorzewska  założyła szkołę specjalną, w której mogły uczyć się dzieci niepełnosprawne i 

w której nauczyciele mogli otoczyć je specjalistyczną opieką i troską oraz zastosować w pracy z nimi 

przystosowane do ich potrzeb programy i metody. Maria Grzegorzewska stworzyła metodę "ośrodków 

pracy", którą pracujemy na co dzień w naszej szkole. Uczyła również nauczycieli w jaki sposób pracować z 

osobami niepełnosprawnymi, jakich pomocy używać. aby były dostosowane do potrzeb i możliwości osób 

niepełnosprawnych. Pisała książki i była redaktorem czasopisma Szkoła Specjalna. 

 Najbardziej znanymi hasłami Marii Grzegorzewskiej były stwierdzenia: 

„Nie ma kaleki – jest człowiek”,  

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie" 

co według naszej patronki oznaczało, że każdy zasługuje na szacunek, że każdy jest wartościowym 

człowiekiem i powinien mieć równe szanse na naukę. 

Dzięki Marii Grzegorzewskiej każdy z was uczy się w sposób dostosowany do niego samego. Oskar, ty na 

przykład korzystasz z zupełnie innych książek i pomocy niż Mateusz i Kuba, robisz zupełnie inne zadania. 

 

Drodzy Uczniowie! Przypomnijcie sobie, jeszcze tekst hymnu naszej szkoły. Rodziców proszę o pomoc i 

przeczytanie tekstu hymnu. 

Przez całe życie chciała nieść szczęście ludziom skrzywdzonym 

 i ciężko pracowała, by nikt nie był odrzucony. 

To dzięki naszej patronce, dziś każdy zna i powie to proste krótkie zdanie:  

"Nie ma kaleki , jest człowiek" 

Choć dawno już odeszła, my o niej pamiętamy,  

by wszyscy też ją znali, piosenkę tą śpiewamy: 

To dzięki naszej patronce, dziś każdy zna i powie to proste krótkie zdanie:  

"Nie ma kaleki , jest człowiek" 



Pytania: 

1. Kim była Maria Grzegorzewska? 

2. Kiedy zmarła Maria Grzegorzewska? 

3. Jakie były główne hasła Marii Grzegorzewskiej? 

4. Kim zajmowała się Maria  Grzegorzewska? 

                 
 

 

   



 
 

MARIA GRZEGORZEWSKA 

NAUKA DZIECI NIEWIDOMYCH 

NAUKA DZIEICI NIESŁYSZACYCH 

NAUKA PRZEZ PRAKTYCZNE DZIAŁANIE 

NAUKA PISANIA 

 

M A R I A G R Z E G 

O R Z E W S K A   
 

 
3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Uczniowie! wytnijcie proszę i przyklejcie obrazki i pierwszą etykietę z imieniem i nazwiskiem oraz tabelkę z 
literkami, znajdujące się wyżej. Drodzy Rodzice Marcina i Mateusza pomóżcie swoim dzieciom w wycinaniu, 
przyklejaniu i układaniu imienia i nazwiska patronki z liter. Możecie pytać dzieci, co znajduje się na obrazku, opisywać 
lub wskazywać obrazki. 
 Oskar, Ciebie proszę dodatkowo o wycięcie etykiet i dopasowanie ich do obrazka. To zadanie to pestka dla Ciebie, 
więc na pewno wykonasz je samodzielnie.  
Rodzicom Kuby proponuję razem z synem wycinać w różnych kierunkach (po prostej wzdłuż, w dół, w górę), aby 
Jakub próbował trzymać i używać nożyczki. 
Trzymam kciuki za wszystkich! Powodzenia! 

 

4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 
Drodzy Rodzice! Napiszcie proszę dzieciom na całej kartce dużymi drukowanymi literami główne hasło 
Marii Grzegorzewskiej :  NIE MA KALEKI JEST CZŁOWIEK. 
Drodzy Uczniowie! Wyklejcie wężami zrobionymi z plasteliny lub wydzieranką z kolorowego papieru napis, 

tak, aby każda litera była w innym kolorze 

 
6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Uczniowie! Narysujcie portret Marii Grzegorzewskiej i  pokolorujcie go kredkami lub 

pomalujcie farbą. Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. 



 
Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wsypanie do większej miski ryżu lub 

kaszy, włożenie kilku przedmiotów (na przykład łyżka, klocki, klamerki, ścierka itp.), które razem z Kubą będziecie 

szukali jego rączkami. Proszę przygotować również pudełko (takiej wielkości jak do przechowywania butów) Proszę 

polecić Kubie, aby poszukał, dotykał, wziął do ręki. Za każdym razem opisujemy Kubie przedmiot (określając wielkość, 

kształt, strukturę - miękka, chropowata, twarda, zimna, ciepła). Kiedy Kuba chwilę pomanipuluje znalezionym 

przedmiotem, prosimy go aby odłożył przedmiot do pudełka. 

Powodzenia! Miłej zabawy!  

LOGOPEDIA: Marcin C., Mateusz C. Jakub W. 

Drodzy Rodzice! Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń 

języka, policzków, masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły 

usprawniać pracę mózgu. Bardzo proszę jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z zestawu 

Słucham i uczę się mówić-część sylaby i rzeczowniki, a dla dzieci niemówiących wyrażenia dźwiękonaśladowcze 

dodatkowo jeszcze-codziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i sobie/kupując rozdzielnik, aby 

włożyć tam kable obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie-to jest właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza 

stymulacja płatów czołowo-skroniowo-ciemieniowego. Mama mając na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek a 

dziecko słucha na swoich słuchawkach i patrzy-jeśli nie kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś stymulacja 

logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu na to czy dziecko mówi, czy nie-idzie  jednocześnie rehabilitacja 

rozumienia, rozpoznawania ,koncentracji, uwagi itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co 

najmniej przez pół roku po dwóch miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na początek wykonywać 

masaże i ćwiczenia, które podałam języka, warg i policzków. Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczania sylab i 

wyrazów lub rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub 

mailowy. Ćwiczcie proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga 

wysiłku-poza zakupem ich. Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie wg zestawów wcześniejszych 

narządy. 

                                                                                                                                                                    Twardochleb Zofia 



TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Zbieranie palcami u stóp ziarenek fasoli i wrzucanie ich do miski. 

2. Chód  na bosych stopach po rozłożonej linie z podniesioną głową, bez kontroli wzrokowej. 

 
REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

Temat: Części ciała cz. I 

Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres. Ściągamy buty i 

skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu. Trzymamy Dziecko za ręce i 

recytujemy krótki wierszyk: 

WYLICZANKA 

(mówimy i łapiemy dziecko za wymienianą część ciała) 

Idzie, idzie stonoga, a tu… noga. 

Idzie, idzie malec, a tu… palec. 

Idzie, idzie koń, a tu… dłoń. 

Idzie, idzie krowa, a tu… głowa. 

A na końcu leci kos, a tu… nos! 

 

Proszę powtórzyć wyliczankę trzy razy oraz delikatnie prowadzić rękę Dziecka w ten sposób, by próbowało 

samodzielnie wykonać zadanie. 

 

 

WTOREK 28.04.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKOWA. 

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

TEMAT: Ćwiczenia równoważne. 

Przyrządy i przybory: taśma; sznurek  

 Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję 

 

 

                  

Treść zajęć 

 

Uwagi 

Rozgrzewka 

 

 

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia 

RR w bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 

L- lewa strona 

P- prawa strona 



Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej. 

 
Ćw.1  Przejście po jednej linii przodem i 

powrót przodem po drugiej linii. 

Ćw.2 Jw. przejście tyłem. 

 
Ćw.3 Przejście przodem po liniach , PN 

na jednej linii LN na drugiej. 

Ćw.4 Jw. przejście tyłem. 

 

Ćw.5 Przejście po linii przodem. 

Ćw.6 Przejście po linii tyłem. 

 
Ćw.7 Przejście po linii przodem. 

Ćw.8 Przejście po linii tyłem. 

  
Ćwiczenie oddechowe 

Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma 

piórko w dłoniach. Silnie zaczyna 

dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało 

się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE: 

Drodzy Uczniowie! podejdźcie do kalendarza i wskażcie dzisiejszą datę, zwróćcie uwagę na dzień i miesiąc. Następnie 

podejdźcie do okna i powiedzcie, jaka jest dzisiaj pogoda.  

Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom w zapisaniu  daty i tematu według schematu poniżej: 

 Oskar samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według 

przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery; 

 Kuba z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

 

WTOREK 

12 MAJA  2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: NIEPEŁNOSPRWANOŚĆ WZROKOWA 

 

 

 



3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Spójrzcie proszę na zdjęcia i obrazki.  Dlaczego osoby przedstawione na 

zdjęciach mają laskę? Dlaczego na obrazku dorosły trzyma innego dorosłego za rękę? Co to znaczy być niewidomym? 

Po co jest pies niewidomemu? 

Tak osoby, mają uszkodzony wzrok i nie widzą, dlatego potrzebują laski, drugiej osoby lub psa przewodnika, żeby 

móc się bezpiecznie poruszać. Rodziców Mateusza i Marcina proszę, aby pomogli dzieciom wskazać na zdjęciach i 

obrazkach wymienione wcześniej elementy. Rodziców Kuby proszę o opisanie zdjęć. A Oskar, Ciebie proszę, abyś 

napisał w zeszycie odpowiedzi na wyżej zamieszczone pytania. 

 

 
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
Drodzy Rodzice Mateusza, Marcina, Oskara, załóżcie proszę swoim dzieciom przepaskę, szalik na oczy, usuńcie z 
drogi przeszkody i poproście, aby dzieci ostrożnie do Was podeszły, następnie zmieńcie im kierunek i też poproście 
żeby przeszły kawałek. Teraz chwyćcie dziecko za rękę i razem z nim przejdźcie kawałek informując, że np. teraz 
idziemy prosto, zaraz skręcimy w lewo, uważaj obok stoi krzesło. 
Drodzy Uczniowie! Podczas krótkiego spaceru z przesłoniętymi oczami trudno Wam było się poruszać. Pewnie 
czuliście niepewność i strach przed zrobieniem kroku, bo nic nie widzieliście. Tak samo czują się osoby niewidome, tak 
samo czuje się Kubuś. O wiele łatwiej było, gdy za rękę trzymała Was mama i pomogła Wam przejść. Osoby 
niewidome podczas przemieszczania również potrzebują pomocy, dlatego chodzą z białą laską, którą na odległość 
mogą wyczuć przeszkody, wiele osób niewidomych wychodzi również ze specjalnie szkolonym psem przewodnikiem, 
który podczas spaceru ostrzega swojego właściciela przed niebezpieczeństwem. Osoby niewidome często też 
potrzebują pomocnej dłoni drugiej osoby, która pomoże im przejść na przykład przez jezdnię. 
 
 



5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Drodzy Uczniowie!  Czy wiecie, że osoby niewidome też uczą się czytać i czytają książki. Z tym, że do czytania nie 

mogą wykorzystać wzroku, więc czytają palcami dłoni. Tak jak na zdjęciu po prawej stronie.. Osoby niewidome 

korzystają z sytemu Breille, a(Brajla), który zamiast literek ma specjalnie rozmieszczone wypukłe punkty. System 

składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy 

punkty w każdej. Przykład literek z alfabetu Breilla, pokazany jest na zdjęciu po lewej stronie. 

  

Drodzy Uczniowie! Bardzo proszę, wykleili kuleczkami z plasteliny lub bibuły swoje imię literkami z alfabetu Breilla. 

Drodzy Rodzice, pomóżcie swoim dzieciom. 

 

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ : 

Drodzy Uczniowie! Proponuję wyklejenie materiałem o wyraźnie zaznaczonej strukturze kształtu okularów, które 

noszą zarówno osoby niewidome, jak i słabowidzące. 

Drodzy Rodzice można wydrukować lub przerysować obrazek. 

 
 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Zbieranie palcami u stóp ziarenek fasoli i wrzucanie ich do miski. 

2. Chód  na bosych stopach po rozłożonej linie z podniesioną głową, bez kontroli wzrokowej. 

ŚRODA 13.05.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHOWA. 

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

  1. TEMAT ZAJĘĆ:  Wyliczanki-palcowanki  -   
  Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć  
 
RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi 
Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 
KLASZCZEMY NA POWITANIE   
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  
TUPIEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  
SKACZEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  
TAŃCZYMY NA POWITANIE  
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 
 
 DROGI RODZICU, na dzisiejszych zajęciach pobawimy się wspólnie z dzieckiem w wyliczanki a potem przedstawię 
Wam formę masażyków dziecięcych. Jest to forma ćwiczeń relacyjnych, technika masażu, delikatnego głaskania 
dziecka, gdzie najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. Masażyki świetnie sprawdzają się podczas kontaktu z 
małym, dzieckiem i dużym. Jeżeli otwieraliście Państwo na materiały z Biblioteki 20-24. 04, to tam udostępniłam 
Państwu kilka krótkich masażyków.  
W wyliczance „Wiosenna burza” podaję Państwu 2 sposoby zabawy-prosty, podczas którego wykorzystujemy ręce i 
nogi  
a w drugim wykorzystamy przybory kuchenne lub to, czym Państwo dysponują. Proszę o wykonanie oba sposobami. 
Możecie Państwo urozmaicać wyliczankę dowolnie. Wyliczankę należy czytać wolno i zgodnie ze sposobem 
wykonania 
 
WIOSENNA BURZA. 
(szeptem, wolno)                  Pada deszczyk, pada, pada,   (Uderzamy palcem oburącz o podłogę lub o stolik ) 
( nieco głośniej i szybciej)   coraz prędzej z nieba spada.  (Przebieramy oburącz wszystkimi palcami ) 
(głośniej i szybciej )            Jak z konewki woda leci,        (Uderzamy całymi dłońmi o podłogę lub o stolik ) 
( głośno i bardzo szybko )   A tu błyskawica świeci...         ( Klaszczemy w dłonie nad głową ) 
(bardzo głośno !!!)              Grzmot !!!             (Podskok i uderzamy piąstkami o podłogę ) 
(szeptem, wolno)      Pada deszczyk, pada, pada       ( Gnieciemy, rwiemy gazetę ) 
( nieco głośniej i szybciej)   Coraz prędzej z nieba spada.  (Uderzamy delikatnie małą łyżeczką w kubeczek ) głośniej 
i szybciej )           Jak z konewki woda leci     ( Uderzamy cichutko drewnianą  łyżeczką w pokrywkę ) 
( głośno i bardzo szybko )   A tu błyskawica świeci...     (Mieszamy łyżką po ściankach  pustego garnka ) 
(bardzo głośno !!!)             Grzmot !!!                  ( Uderzamy głośno drewnianą lub metalową łyżką w pokrywkę) 

1. Kolejną zabawą będzie zabawa w masażyki. Siadamy wygodnie z dzieckiem na podłodze lub kanapie, dziecko 
siedzi przed nami odwrócone do nas plecami. Masażyki możemy stosować bez względu na zajęcia. Są bardzo 
dobrym sposobem na wyciszenie i relaksację. 

2. IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE  
Idzie pani: tup, tup, tup,  ( Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców wskazujących) 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs


dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,  (delikatnie stukamy zgiętym palcem)  
skacze dziecko: hop, hop, hop,  (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach) 
żaba robi długi skok.  (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. jedno i drugie ramie )  
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,  (dmuchamy w jedno i w drugie ucho lub szyje dziecka) 
kropi deszczyk: puk, puk, puk,  (delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami) 
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,  (Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”) 
a grad w szyby łup, łup, łup.  (lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści ) 
Świeci słonko, ( gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym ) 
wieje wietrzyk, (Dmuchamy we włosy dziecka)  
pada deszczyk.  ( z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy) 

Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark)                                       MIŁEJ ZABAWY! 😊 

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat:  Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu. 

Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; szarfa: piłka.  

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 

 
 

Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka 
 
 

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i 
P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 
  

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1  Toczący pień. Dziecko leży na 
podłodze z wyprostowanymi i 
złączonymi nogami i RR w górze. 
Dziecko przetacza się raz w lewa stronę 
raz w prawa stronę. 

 
Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma. 

 
Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej 
skakance(sznurku).Dziecko wykonuje 
obroty zwijając jednocześnie skakankę. 
Następnie toczy się w przeciwna stronę 
do rozciągnięcia skakanki. 

 
Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk. 

 
Ćw.5  Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 
przysiadzie. Trzymając się kolan 
przetaczają się na plecy, a następnie 
starają się wrócić do przysiadu. 

 

Ćw.6  Huśtawka. Dziecko w siadzie 

prostym. Wykonuje przetoczenie do 

leżenia na plecach z nogami w górze, a 

następnie powrót do siadu 

(naśladowanie huśtawki ) 

  
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. 

Dziecko leży na plecach ze złączonymi i 

wyprostowanymi nogami. Wykonuje 

przenoszenie nóg w prawo, następnie w 

lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: 

mały deszcz –wolno itd. 

 
Ćwiczenie oddechowe 

Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko 

wykonuje wdech nosem, a następnie 

silnie dmucha na szarfę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 



3. RELIGIA:           TEMAT:  SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci! Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie 

trzech sanktuariów Matki Bożej. Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno. 

Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także 

najlepszą Matkę w niebie. 

Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka. 

Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem 

Matki Bożej. 

Częstochowa 

 

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się 

sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy 

znajduje się już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go 

obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. 

Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej 

pielgrzymek zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15 

sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II 

odwiedził to miejsce sześciokrotnie.  

Zadanie 

Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej 

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc 

Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej 

radość? 

 

Licheń 

 

Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu. 

Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski. 

Link przedstawiający odsłonięcie obrazu 

https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE 

 

 

Rokitno 

 

Powyższe zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym 

sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z 

charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy 

Cierpliwie Słuchającą. 
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk  

 

 

 

 

Zadanie 

Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania. 

1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie? 

2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków? 

 

Drogi Rodzicu 

Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk


4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:   
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Rodzice! Zakryjcie dzieciom dłońmi ich uszy i mówcie do nich cicho, tak aby widziały 
ruch waszych warg.  
Drodzy Uczniowie! Kiedy ktoś ma uszkodzony słuch i nie słyszy, co mówi do niego druga osoba, powiemy o kimś 
takim, że jest osobą niesłyszącą (czasami mówi się głuchą) lub osobą z niepełnosprawnością słuchową.  Osoby 
niesłyszące posługują się językiem migowych, to znaczy, że komunikują się  za pomocą ruchu dłoni, pokazując gesty, 
które zastępują im język mówiony. Takie oznaczenia można spotkać w miejscach przeznaczonych dla osób 
niesłyszących. Czy widzieliście już gdzieś takie znaki? 
 

 
 

5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:  

Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać  dzisiejszą datę (dzień i miesiąc), a 

następnie  zapiszcie temat. 

Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom w zapisaniu  daty i tematu według schematu poniżej: 

 Oskar samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według 

przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery; 

 Kuba z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

ŚRODA 

13 MAJA 2020 

JEST WIOSNA 

TEMAT: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHOWA. 

 

Drodzy Uczniowie! Gdy zapisaliście już temat,  spróbujcie przeliterować wasze imię w języku migowym układając 

palce dłoni według schematu na zdjęciu. Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. Rodziców Kuby proszę 

aby układali palce syna i głośno wymawiali literki jego imienia. 

Trzymam kciuki. Powodzenia. 



 
 

6. KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Temat: Kwiaty dla mamy 

Zbliża się Dzień Matki. W tak piękny dzień dzieci obdarowują swoje mamy prezentami, a najchętniej kwiatami. 

Wysyłam kilka propozycji. Ucieszę się również z Waszego pomysłu. 

      

         



REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W. 

Temat: Części ciała cz. I 

Dzisiejsze zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres. Ściągamy buty i skarpetki. 

Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu. Trzymamy Dziecko za ręce i recytujemy 

krótki wierszyk: 

WYLICZANKA 

 (mówimy i łapiemy dziecko za wymienianą część ciała) 

Idzie, idzie stonoga, a tu… noga. 

Idzie, idzie malec, a tu… palec. 

Idzie, idzie koń, a tu… dłoń. 

Idzie, idzie krowa, a tu… głowa. 

A na końcu leci kos, a tu… nos! 
 

Proszę powtórzyć wyliczankę trzy razy oraz delikatnie prowadzić rękę Dziecka w ten sposób, by próbowało 

samodzielnie wykonać zadanie. 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  OSKAR K. 

Temat: Jacy jesteśmy. Nie lubię skarżyć. Ćwiczenia interaktywne. 
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą 

zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało  polecenia. 

Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w auto .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”A bo Julka to…”.  
5. Przejdź do następnej  strony kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do 

powiedzenia. Posłuchaj wiersza klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo trudne. 

Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to  po prostu przejdź do 

następnego zadania. 

7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka. 

9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. Wykonaj. 

10. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. Postaraj się je wykonać dokładnie. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

AAC :  MARCIN C. 

STYMULACJA  LEWOPÓŁKULOWA 

DROGI RODZICU !   WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE 

OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY  WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO ,ABY 

PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI SAM WZÓR PO 

PRAWEJ STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU ŚRODKOWYM.  KIEDY DZIECKO 

ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA DOLE.  

DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA ,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ  TAKIEJ SAMEJ WIELKOŚCI I 

KOLORU. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W. 

Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Dotykanie głowy , masowanie, wykorzystanie grzebienia, szczotek do włosów, suszenie włosów 

suszarką. 

2. Chód z asekuracją z przeszkodami. 

 

CZWARTEK 14.05.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA 

1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy 

dzień i obecny miesiąc. A następnie podejdźcie do okna, zobaczcie, jaka jest pogoda, spróbujcie ją opisać. Czy ta 

pogoda odpowiada porze roku, jaką mamy. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu oraz 

uważnym obserwowaniu.  

Kolejnym etapem jest zapisanie daty i tematu w zeszycie według schematu. 

Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter 

(napisanych przez rodziców) według przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery; 

 Kuba z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

Oskar pisze samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

CZWARTEK 

14 MAJA 2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Abyście lepiej zrozumieli czym jest niepełnosprawność ruchowa, 

zapraszam do uważnego obejrzenia/wysłuchania filmu, po którym spróbujcie odpowiedzieć na pytania:  

1. Czego nie może robić osoba niepełnosprawna ruchowo? 

1. Jakiego sprzętu potrzebuje osoba niepełnosprawna ruchowo. 

2. Czy można do osoby poruszającej się na wózku powiedzieć chodźmy. 

3. Na jakim miejscu na parkingu nie można parkować? Jak oznakowane jest to miejsce i dla kogo jest przeznaczone? 

 

 Drodzy Rodzice! Pomóżcie swoim dzieciom. Skopiujcie proszę i wklejcie w wyszukiwarce internetowej niżej 

zamieszczony link do filmu 

https://youtu.be/90YGkSe-Cro 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Marcinie i Mateuszu wytnijcie i przyklejcie zdjęcia. Wskażcie zdjęcia według 

etykiet zdaniowych. Drodzy Rodzice! Pomóżcie swoim dzieciom. Wskażcie z dziećmi oprzyrządowanie pomocne 

osobie niepełnosprawnej ruchowo. Oskar, wytnij proszę i połącz zdjęcia i etykiety zdaniowe.  Rodziców Kuby proszę, 

aby narysowali i razem z Kubą wykleili plasteliną symbol oznaczający osobę niepełnosprawną ruchowo.  

SYMBOL OZNACZAJĄCY MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO. 

NIEPEŁNOSPRAWNA RUCHOWO KOBIETA NA WÓZKU INWALIDZKIM. 

POMOC OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO PRZEZ OSOBĘ PEŁNOSPRAWNĄ. 

OZNACZENIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO. 

STARSZY PAN Z LASKĄ I STARSZA PANI Z BALKONIKIEM. 

 

  

 



5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:   

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie pokolorujcie kredkami obrazek. Drodzy Rodzice Mateusz i Marcina pomóżcie 

swoim dzieciom. Rodziców Kuby proszę, aby pomalowali rysunek palcami syna zamoczonymi w farbie. 

 
 

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE: TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

Przyrządy i przybory: piłka; gazeta 

 Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 

dziękuję 

 
 

Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka 
 
 

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok 
– L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćw.1  Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty do 
palców i z powrotem. PN i LN. 

 
Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy 
okrężne raz w jedną, raz w drugą stronę. PN i LN. 

 
Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt do 
palców  i z powrotem. PN i LN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do 
palców i z powrotem. PN i LN. 

 
Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami. 

 
Ćw.6 Rozprostuj kulę z papieru. 

 

Ćwiczenie oddechowe  
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na 
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMATIS: Oskar K.  Temat: Samolot i żaglówka – ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Oskar,  narysuj obok takie same przedmioty. Pokoloruj je. Pilnuj kratek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: Jakub W.  
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku. 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Dotykanie głowy, masowanie, wykorzystanie grzebienia, szczotek do włosów, suszenie włosów 

suszarką. 

2. Chód z asekuracją z przeszkodami. 
TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C. 
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku. 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą. 

2. Chód  na bosych stopach po ryżu, różnych gąbkach, grochu ( tor sensoryczny przygotowany przez 

rodziców). 

 
AAC : MATEUSZ C. 
STYMULACJA  LEWOPÓŁKULOWA 
DROGI RODZICU !   WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE OKIENKA.TERAZ 
UŁÓŻ DOWOLNY  WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO ,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ 
DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI SAM WZÓR PO PRAWEJ 
STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ 
WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA DOLE.DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA 
,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ  TAKIEJ SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



PIĄTEK 15.05.20  
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: JESTEM OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ 
 
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
TEMAT: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Przyrządy i przybory: woreczki; piłka 
 Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 
dziękuję 

 
 

Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w 
bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa 
strona 

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćw.1  Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema rękami  
piłkę przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do pozycji początkowej i 
piłkę nad głowę. 

 
Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach. 

 
Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę  po przekątnej nad głową w prawo, prostując 
ramiona, jednocześnie rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji początkowej. P i L. 

 
Ćw.4 Skłon tułowia w przód z jednoczesnym uniesieniem nogi( L lub P).W dłoniach 
trzymamy woreczki. 

 
Ćw.5 Naprzemienne  unoszenie kolan z wznosem RR w bok. 

 
Ćw.6 Podpór przodem. Wypchnięcie bioder w górę (wytrzymujemy 3 sek). 

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko 
,aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 
6-10  
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 

 

 

 



3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

TEMAT ZAJĘĆ:  Zabawy muzyczno – ruchowe „ Co robia moja reka?”   

                                                                                                                    Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć  

1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który 
ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując wspólnie te proste 
polecenia 
KLASZCZEMY NA POWITANIE   
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  
TUPIEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  
SKACZEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  
TAŃCZYMY NA POWITANIE  
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 
 

2.  DROGI RODZICU, dzisiaj kolejny cykl bezpośrednich zabaw z dzieckiem. Tym razem w wyliczance,  gestykulacja 

rąk odsłania przed dzieckiem różne możliwości jego własnej dłoni i palców. Dzięki takim zabawom dziecko nauczy się 

nowych gestów i posiądzie ich precyzję.  

 * Proszę przeczytać dziecku tekst wyliczanki i wytłumaczyć, na czym zabawa polega. Rodzic czyta i pierwszy 

wykonuje gesty a dziecko powtarza głos np. aj, aj.  Dziecko stara się wyraźnie wypowiadać odgłosy. Ręce powtarzają 

naprzemiennie: raz prawa, raz lewa reka 

            

CO ROBI MOJA RĘKA? 

Głaszcze  - tak, tak           prawa ręka głaszcze lewą dłoń i na odwrót 

Szczypie  - aj, aj               prawa ręka delikatnie szczypie lewą dłoń i na odwrót 

Łaskocze  - gil gil  prawa ręka łaskocze lewą dłoń i na odwrót 

Drapie  - drap, drap  prawa ręka delikatnie drapie lewą dłoń i na odwrót 

Klaszcze  - klap, klap klaszczemy obiema dłońmi  

Pociera  - szuru-buru pocieramy dłońmi 

Tańczy  - hop-la machamy prawa, lewą dłonią, potem dłonie machają razem  

I ucieka   - frrrrr chowamy prawą rękę za plecami( pod stołem), potem lewą. 

* Druga wersja wyliczanki jest podobna, zamieniamy tylko części ciała. Dłonie głaszczą , szczypią itd. w różnych, 
dowolnych miejscach…brzuch, kolana, broda, uda… 

3.  DWIE RĘCE, 10 PALUSZKÓW  

Ja dziesięć palców mam  ( pokazujemy wszystkie palce ), 

Na pianinie gram ( uderzamy palcami o stół ). 

Ja dwie ręce mam ( pokazujemy dłonie ), 

Na bębenku gram ( uderzamy dłońmi o kolana, po brzuchu itp.  ). 

Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ), 

I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami ). 

Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 

I zaklaszcze wam ( klaszczemy w dłonie )       

                                                           MIŁEJ ZABAWY! 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs


3. RELIGIA:  TEMAT:  NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi? 

Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy nam się 

odejść od pasterza. 

Kochane Dzieci! Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je 

po imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym wilkiem. 

Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.  

To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni. 

Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza. Po całym, 

pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki! Zamyka swoje owce w 

zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego 

jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł. 

Zadanie dla Was Odpowiedzcie na pytania: 

- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza ) 

- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy ) 

- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada ) 

Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem. 

Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub obejrzyjcie film 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4 

 

Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa: 

J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”. 

Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ!  

- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem? 

- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus) 

- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach ) 

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką zagubioną owcą, 

która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się od Pana Jezusa. Jednak On 

zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie 

musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.  

Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i chcemy być 

zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?  

Postanowienia: 

 Przeproszę za zło 

 Modlitwa 

 Dobre uczynki 

 Kulturalne słowa 

Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy się o nas, jak 

pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót. 

Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80


4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy 

dzień i obecny miesiąc. A następnie podejdźcie do okna, zobaczcie, jaka jest pogoda, spróbujcie ją opisać. Czy ta 

pogoda odpowiada porze roku, jaką mamy. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu oraz 

uważnym obserwowaniu.  

Kolejnym etapem jest zapisanie daty i tematu w zeszycie według schematu. 

Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter 

(napisanych przez rodziców) według przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery; 

 Kuba z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

Oskar pisze samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

PIĄTEK 

15 MAJA 2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: JESTEM OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ. 

 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Materiały do zajęć: Drodzy uczniowie, od początku tygodnia uczycie się o różnych rodzajach niepełnosprawności. 

Jest kilka rodzajów niepełnosprawności. Mówiliśmy już o niepełnosprawności wzrokowej, słuchowej  i ruchowej. Jest 

jeszcze jeden rodzaj niepełnosprawności - niepełnosprawność intelektualna. Aby lepiej zrozumieć czym jest 

niepełnosprawność intelektualna zachęcam do obejrzenia filmów. Podczas oglądania filmu zastanówcie się czy 

znacie kogoś podobnego do osób opisywanych w filmie. Może będziecie potrafili wskazać te osoby. Co to znaczy być 

osobą niepełnosprawną. Dlaczego wy jesteście osobami niepełnosprawnymi? 

 

https://youtu.be/YQFpPOns2eo 

https://youtu.be/RUbAzv_SeRc 

 

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

Materiały do zajęć: Drodzy uczniowie na  podsumowanie naszych tygodniowych zajęć posłuchajcie piosenki, 

możecie oglądnąć teledysk do piosenki, zrelaksować lub pokolorować obrazek. Przypomnijcie i wskażcie jaki rodzaj 

niepełnosprawności posiadają dzieci z obrazka.  Drodzy rodzice proszę pomóc dzieciom skopiować i wkleić w 

wyszukiwarce link. 

 

https://youtu.be/-gJOVkxcVj4 



 

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C. 

Temat: Części ciała. Wskazywanie, nazywanie. 

Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres. Ściągamy buty i 

skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu. Trzymamy Dziecko za ręce i 

recytujemy krótki wierszyk: 

WYLICZANKA 
 (mówimy i łapiemy dziecko za wymienianą część ciała) 

Idzie, idzie stonoga, a tu… noga.  
Idzie, idzie malec, a tu… palec. 
Idzie, idzie koń, a tu… dłoń. 
Idzie, idzie krowa, a tu… głowa. 
A na końcu leci kos, a tu… nos! 
 
Proszę powtórzyć wyliczankę trzy razy oraz delikatnie prowadzić rękę Dziecka w ten sposób, by próbowało 
samodzielnie wykonać zadanie oraz starało się powtarzać za Rodzicem wymieniane części ciała. 
 
 
 



AAC: JAKUB  W. 

MASAŻ LOGOPEDYCZNY 

DROGI RODZICU ! WYKONAJ, PROSZĘ, MASAŻ TWARZY UŻYWAJĄC KLASYCZNIE DŁONI , A TAKŻE  LEKKO 

NADMUCHANEGO BALONIKA LUB TEŻ  PIŁKI - KOLCZATKI 

Celem masażu logopedycznego jest usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie 

nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga on 

również przy nauce prawidłowego oddychania i  jedzenia ( ssanie, żucie, gryzienie i połykanie pokarmów).  

Masaż wykonujemy na około 30 minut przed posiłkiem, kilka razy dziennie. Stanowi on rodzaj biernych 
ćwiczeń logopedycznych, które można  wykonywać niezależnie od udziału dziecka.  

Przed przystąpieniem do masażu należy dokładnie umyć ręce, nasmarować twarz dziecka oliwką lub kremem. 

 Masaż zewnętrzny twarzy 
-masaż czoła –  wykonujemy ruchy koliste (jednocześnie po obu stronach) od środka czoła w 

kierunku ku skroniom, do stawów żuchwowych (5 razy); 
-masaż policzków – kciukami podtrzymujemy brodę dziecka tak, aby zęby górne i dolne były 

złączone, a wargi zwierały się; skórę masujemy ruchami okrężnymi od nosa, a następnie od 
warg w kierunku skroni do stawów żuchwowych (5 razy); 

-masaż brody – masujemy ruchem głaskającym, rozcierającym oraz obszczypywaniem w kierunku 
skroni do stawów żuchwowych(5 razy); 

-masaż przełyku – masujemy ruchem głaskającym, od dołu ku górze(5 razy); 
-masaż warg – układamy nasze kciuki pod brodą dziecka, tak aby usta były zamknięte. Palcami ( 

wskazującym i środkowym) masujemy złączone wargi, rozciągając i zsuwając je na kształt 
dzióbka. Wargi obszczypujemy („lepimy” na kształt pierożka), masujemy miękką szczoteczką do 
zębów, dotykamy łyżeczkami o różnej temperaturze, pocieramy przedmiotami o różnej 
powierzchni gładkości (5 razy). 

 

PROŚBA WYCHOWAWCY: 

DRODZY RODZICE! Bardzo proszę DOKUMENTOWAĆ/ ROBIĆ ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC I w miarę możliwości 

PRZESYŁAĆ za pośrednictwem messengera lub NA  ADRES MAILOWY. 

Z góry dziękuję :-) 


