
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ NIE TYLKO W WAKACJE? 

PONIEDZIAŁEK 15.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  UMIEM ROZPOZNAWAĆ EMOCJE. 

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 

15 CZERWCA 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: UMIEM ROZPOZNAWAĆ EMOCJE. 

 

2.  ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy uczniowie! Dzisiaj porozmawiamy o emocjach. Na początek proponuję obejrzenie 
filmu o emocjach. Oglądajcie/ słuchajcie uważnie. Spróbujcie nazwać i pokazać na obrazkach wymieniane w filmie 
emocje. OSKAR! Ciebie proszę  o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania: 
1. Dlaczego bohater filmu był zły? 
2. Co zrobiła pani, aby Ubu nie był smutny? 
 
Drogi Rodzicu! Proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce internetowej linku do filmu o emocjach.  
 
https://youtu.be/TcLK9ZBUsDs 

 

 



 
  

3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:  

Drodzy Uczniowie! Bardzo proszę przygotować nożyczki i klej. Wytnijcie proszę samodzielnie lub z pomocą Rodziców 

zdjęcia, ikonki z emocjami i etykiety wyrazowe umieszczone na poprzedniej stronie. Dobierzcie ikonkę do zdjęcia i 

etykiety z wyrazem i przyklejcie. Drodzy rodzice! Pomóżcie dzieciom. 

 

Rodzicom Kuby! Proponuję, aby narysowali na kartce dużą buźkę pokazującą radość i wykleili jej kontury kaszą, 

ryżem. Proszę razem z Kubą posmarować klejem  kontur twarzy, potem oczu i ust i posypać je kaszą lub ryżem, 

bułka tarta. I pozostawić do wyschnięcia. 

 Powodzenia! Miłej zabawy!  

 

4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 
Materiały do zajęć: 
 Drodzy Uczniowie! Proponuję zabawę w okazywanie emocji. Spójrzcie na zdjęcia znajdujące się wyżej i 
spróbujcie naśladować wyraz twarzy dzieci tam widocznych. 
 



 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
 
Materiały do zajęć:   
Drodzy Uczniowie! Odrysujcie proszę od małego talerzyka 4 koła w środku dorysujcie oczy, nos i usta odpowiednio 
do 4 wybranych emocji  według załączonego rysunku. Wklejcie buźki plasteliną. Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę 
dzieciom. 
 

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

TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

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

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

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

 

Temat: Ćwiczenia oddechowe „ W lesie”. 

Ćwiczenia przeprowadzamy na siedząco. 

                                                              „ W LESIE” 

Proszę  dzieci posadzić dziecko  na dywanie na podłodze z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia, z w miarę 

wyprostowanymi plecami.  

 Rodzic  czyta cicho następujący  tekst:  

 „Siedzimy na polanie w  lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr. Słyszymy, jak delikatnie szumią 

drzewa wokół nas… 

 Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem. 

1. Bierzemy głęboki wdech nosem i czujemy zapach lasu. Wpuszczamy leśne powietrze do brzucha, który napełnia się 

nim jak nadmuchana piłka. 

 2. Zatrzymujemy powietrze ( Rodzic przytyka na chwilkę usta Dziecku) 

3.  Powoli wydychamy powietrze ustami ( Rodzic odtyka usta Dziecku). Brzuch opróżnia się z piłki, która znalazła się 

w naszym brzuchu.  

d) Powtarzamy ćwiczenie kilka razy. 

Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład dźwiękowy z odgłosami lasu, np.  

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

 
 
 

WTOREK 16 .06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  UMIEM OKAZYWAĆ EMOCJE. 

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


 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
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. LN i PN. 

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

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

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

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zapiszcie temat według schematu poniżej. 

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 

16 CZERWCA  2020 

JEST WIOSNA 

TEMAT: UMIEM OKAZYWAĆ EMOCJE 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

Materiały do zajęć: Oskarze! Drogi Rodzicu! przeczytaj proszę wytłuszczony tekst wiersza. Wykrzykując te fragmenty, 

przy których znajduje się wykrzyknik. 

Drodzy uczniowie! Po przeczytaniu/ wysłuchaniu wiersza powiedzcie/wskażcie na obrazkach z poniedziałkowych 

zajęć emocje, o których jest mowa w wierszu.  

Powiedzcie: dlaczego bohater wiersza jest zły? Kiedy mija mu złość? Co czuje gdy mama jest przy nim? 

 Rodzicu, proszę pomóż dziecku. Rodziców Kuby, proszę, aby wodzili dłonią lub palcem syna po wykonanych wczoraj 

ikonach emocji. 

Byłem dziś niegrzeczny –w kącie muszę stać. 

- Jestem wściekły! - Jestem zły!                                         

 
Mama znów na chipsy pieniędzy nie chce dać. 

- Jestem wściekły! - Jestem zły!                                                             

Będę robił wszystkim na złość, niech mają za swoje - 

brzydkie miny do przechodniów - ich też się nie boję! 

Gdy na komputerze zabronili grać 

- Jestem wściekły! - Jestem zły! 

Bajka się skończyła i muszę iść spać 

- Jestem wściekły! - Jestem zły! 

Lecz gdy ciemna noc nadejdzie, minie cała złość 

i mamusia do mnie przyjdzie, choć dałem jej w kość, 

powie - Kocham cię syneczku - i przytuli czule, 

czuję - złości w moim sercu nie ma już w ogóle. 

Jeszcze tylko szepnę mamie po cichu – Przepraszam - 

i już sen do swej krainy łagodnie mnie zaprasza. 

 
 
 



4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie (Marcinie, Mateuszu)! Proszę, abyście wycięli ikonki z emocjami i dopasowali 
je. Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę nazwać i właściwie dobrać obrazki. 

 
Oskar! Dla ciebie zadanie trochę trudniejsze. Przyjrzyj się obrazkom po lewej stronie, opisz sytuacje, jakie mają 
miejsce i połącz je z odpowiednimi ikonami. 

 
5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 
Materiały do zajęć: 
Drodzy Uczniowie! Jednymi z często spotykanych, nieprzyjemnych emocji są złość i strach. Niżej zamieściłam 
materiały, które pokazują sposoby rozładowania złości i opanowania strachu. Przyjrzyjcie sie obrazkom i spróbujcie 
poćwiczyć proponowane sposoby. Drodzy Rodzice! Pomóżcie swoim dzieciom. 



  
 

 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi Uczniu! Podczas tych zajęć chciałabym, abyście przy pomocy 

farbek i cienkiego pędzelka namalowali emocje według zamieszczonego wzoru. Wybierzcie kolor farbki, 

który waszym zdaniem pasuje do danej emocji i metodą stemplowania pędzelkiem lub palcem namalujcie 

kształt zbliżony do koła. Gdy wyschnie, narysujcie oczy i usta. 

Rodzicu! pomóż proszę dziecku.  

 
TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

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

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

 



ŚRODA 17.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  JESTEM ASERTYWNY. 

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

   TEMAT ZAJĘĆ:  Sami robimy instrumenty perkusyjne 

1.  RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  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. 

2.  Drogi Rodzicu, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba wcale 
kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi 
cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.  
Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno 
spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można 
dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo 
tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne 
koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo 
zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie??? BYŁOBY 
SUPER!!!  
PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA! 
BĘBEN Z PAŁECZKAMI 
Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki wykonujemy 
dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki lub patyczki wkręcamy korki po winie  i 
ozdabiamy taśmą. 

 
GRZECHOTKA  

Tekturową rolkę po ręczniku 1-razowym zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np. 
groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.  

 
 

WIRUJĄCY BĘBEN 
Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę lub patyk oraz sznurki z koralikami, 

smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod obciążeniem po 

czym malujemy lub przyklejamy kolorowy papier i ozdabiamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
http://3.bp.blogspot.com/-Og3lePL6MKk/Vg2UwLNlcqI/AAAAAAAABbM/A0O5YIwv_-4/s1600/beben+z+puszki.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-M_i2UVrQ76I/Vg2TvwQOqnI/AAAAAAAABbE/-w1maJ1xpCg/s1600/grzechotka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-br6Up9Dpq6w/Vg2TwbEE_zI/AAAAAAAABbI/buZw58vToH0/s1600/bebenek+z+tektury.jpg


2. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
 
Temat: Ćwiczenia równoważne. 
Przyrządy i przybory: 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 Dziecko siedzi na piłce. RR na 
biodrach. Prostujemy na przemian LN 
i PN.  

 
Ćw.2. Jw. Prostujemy na przemian LN 
i PN. z jednoczesnym uniesieniem rąk 
do góry. 

 
Ćw.3  Dziecko w leżeniu przodem  na 
piłce. Mięsnie pośladków i grzbietu 
napięte NN wyprostowane RR oparte 
o podłoże. Unosimy na przemian PN i 
LN. 

 
 
Ćw.4 Jw. Prostujemy na przemian LR 
i PR. 

 

Ćw.5 Leżenie tyłem NN oparte o piłkę. 
Napinamy  i unosimy pośladki do góry NN 
wyprostowane – wytrzymujemy 3 sek. 

 
Ćw.6 Siedzimy oparci o piłkę NN ugięte 
pośladki nie dotykają ziemi. RR 
skrzyżowane na klatce piersiowej. 
Przechodzimy do leżenia na piłce - 
wytrzymujemy 3 sek. 

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. 
Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając 
piłeczkę przed sobą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 8-
12  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3. RELIGIA:  

 

TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE 

Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Dziś w przypowieści, którą Pan Jezus do nas skierował, poznamy wielką dobroć i miłość Boga wobec wszystkich ludzi. 

Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32 

Ojciec przyjął syna marnotrawnego z wielką z radością. Nie robił mu wymówek, choć miał do tego powody. W swej 

wielkiej miłości urządził ucztę, aby wszyscy domownicy cieszyli się z powrotu syna. Wyobraźcie sobie, co czuł ten 

młodzieniec, gdy był w ramionach ojca i podczas uczty wyprawionej na jego cześć. Syn marnotrawny po 

zastanowieniu się nad swoim życiem pragnął zmienić swój sposób myślenia i postępowania. Bóg także pragnie 

nawrócenia nas wszystkich. Chce, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jego Syna. Drogą naszego powrotu 

do Boga jest sakrament pokuty. 

Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0 

Zadanie 

W ciszy powiedzmy Panu Bogu, z czego chcemy się poprawić. Pomódlmy się do Matki Bożej o łaskę nawrócenia dla 

wszystkich grzeszników, szczególnie dla tych, którzy już dawno nie korzystali z sakramentu pokuty. 

 

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Materiały do zajęć:  

Rodzicu! Oskarze! przeczytaj proszę tekst. Czytając wskazujcie dzieciom obrazki. 

Asertywność to cecha, która oznacza, że człowiek ma własne zdanie i potrafi go bronić.  Potrafi rozmawiać. Nie 
krzyczy i nie kłóci się. 
To zdolność do wyrażania swoich emocji i uczuć z jednoczesnym poszanowaniem praw drugiej osoby.  

  
Asertywność to umiejętność formułowania opinii bez poczucia winy, a także odmawianie w sposób zdecydowany, 
ale nieraniący innych.  

  

  
 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32
https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0


Jest to również zdolność do spokojnego przyjmowania pochwał i krytyki. 

 
Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak samo ważnym jak inni, na reprezentowaniu swoich 
własnych interesów z uwzględnieniem praw drugiej osoby. 

 
Asertywność nie jest cechą wrodzoną, uczymy się jej i doskonalimy ją przez całe życie. To taki ciągły, prywatny 
trening w różnych sytuacjach życiowych. Każdy może stać się asertywnym, a korzyści wynikające z takiej postawy 
są naprawdę duże. Otwarte i szczere zachowanie może spowodować, że inni zaczną postępować w podobny sposób. 
Być może zastanawiasz się, czy jesteś asertywny. Postaraj się pracować nad tym, by stosować tę postawę w 
codziennych sytuacjach. Dzięki temu nikt nie zmusi Cię do zachowań czy czynów, których nie akceptujesz, staniesz się 
 także bardziej świadomy swoich wad i zalet 
 
Aby lepiej zrozumieć czym jest asertywność zapraszam do obejrzenia filmu. Drogi Rodzicu proszę o skopiowanie i 
wklejenie niżej zamieszczonego linku: 
 
https://youtu.be/0eoD4S1jZpg 
 
5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 
Materiały do zajęć:  
Drogi Uczniu! obejrzyj zdjęcia i obrazki i wskaż te , które przedstawiają zachowania asertywne. Opiszcie obrazki. 
Które zachowania nie są asertywne? 

 



6. KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Temat:  Zwierzęta egzotyczne. 

Na dzisiejszych zajęciach wykleicie kontury zwierząt egzotycznych. Do wyklejania mogą posłużyć kulki z plasteliny lub 

bibuły, jak również wszelkiego rodzaju ziarna. Wysyłam propozycje moich ulubionych zwierząt egzotycznych, jeżeli 

lubisz inne zwierzę,  możesz oczywiście je wykleić. Życzę przyjemnej zabawy i pozdrawiam serdecznie.  

 

 



 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  OSKAR K. 

Temat: Dzień Dziecka. Dzień Dziecka na świecie. 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 łódkę, następnie w puzzle .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Dlaczego klocki są małe jak mrówki?”.  
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną kostkę z 

zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

 

Temat: Ćwiczenia oddechowe „ W lesie”. 

Ćwiczenia przeprowadzamy na siedząco. 

                                                              „ W LESIE” 

Proszę  dzieci posadzić dziecko  na dywanie na podłodze z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia, z w miarę 

wyprostowanymi plecami.  

 Rodzic  czyta cicho następujący  tekst:  

 „Siedzimy na polanie w  lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr. Słyszymy, jak delikatnie szumią 

drzewa wokół nas… 

 Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem. 

1. Bierzemy głęboki wdech nosem i czujemy zapach lasu. Wpuszczamy leśne powietrze do brzucha, który napełnia się 

nim jak nadmuchana piłka. 

 2. Zatrzymujemy powietrze ( Rodzic przytyka na chwilkę usta Dziecku) 

3.  Powoli wydychamy powietrze ustami ( Rodzic odtyka usta Dziecku). Brzuch opróżnia się z piłki, która znalazła się 

w naszym brzuchu.  

d) Powtarzamy ćwiczenie kilka razy. 

Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład dźwiękowy z odgłosami lasu, np.  

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

 

 

AAC :  MARCIN C. 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ LINII. NASTEPNIE POMÓŻ DZIECKU 

DOPASOWAĆ  KOLORY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PORY ROKU PRZYPINAJĄC KLAMERKĘ DO 

OPDOWIEDNIEGO POLA Z KOLOROWYM KÓŁKIEM. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA


       (ZIELONY) 

     
 
 

 

 

          (ŻÓŁTY) 

     
 
 

 

             (BRĄZOWY) 

 

     
 
 



 

               (BIAŁY) 

     
 
 

 

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 18.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: UWAGA OBCY. 

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 

19 CZERWCA 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: UWAGA OBCY. 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Rodzicu! Przeczytaj proszę dziecku polecenie, wiersz i pomóż wykonać polecenie z kary pracy. Aby dziecko lepiej 

zrozumiało, omów z nim pojedyncze obrazki. 



 Oskar, to zadanie to dla ciebie pestka, dlatego proszę, abyś wykonał je samodzielnie. 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

 



3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Drodzy Rodzice! Bardzo proszę abyście omówili z dziećmi ilustracje z karty pracy i pomogli im wskazać obrazki z 

właściwymi zachowaniami i skreślić te, na których zachowania są niewłaściwe. Opiszcie dzieciom, co może się stać, 

jeśli zachowają się tak jak osoby na obrazkach, które skreśliliście. Oskar! Ciebie proszę, abyś samodzielnie spróbował 

wykonać to zadanie i opisał konsekwencje niewłaściwych zachowań pisemnie w zeszycie. 

 

 
Rodzicom Kuby! Proponuję skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce linku do filmu. Posłuchajcie go razem z Kubą 

 

https://youtu.be/YZOw6JvT5Ug 

 



 

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:   

Materiały do zajęć:  

Drogi Rodzicu! proszę aby dziecko pokolorowało rysunki kredkami pierwszy, drugi farbami i cienkim pędzelkiem.  

Kubie proponuję wykonanie wyklejenie napisu stop i wykonani e tła techniką stemplowania palcami. 

 

                                                           



6. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych. 

Przyrządy i przybory: woreczek,  miska, piłeczka. 

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  Rzuty woreczka w górę. Dziecko w 
siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca 
worek w górę i stara się złapać. 
-jedna ręka – prawa ,lewa 
-PR rzuca LR łapie 
-przed złapaniem klaszcze  w dłonie ( 
1,2,3 razy) 

 
 
Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko 
w siadzie skrzyżnym RR w bok. W jednej 
trzyma woreczek. Wykonuje rzut nad 
głowa i star się złapać druga ręka. 

 
 
Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w 
dłonie. Dziecko kładzie woreczek na 
stopie( od góry cz. grzbietowa).Unosi 
nogę z woreczkiem i rzuca woreczek w 
górę i stara się złapać go w dłonie. 
 
 

 

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. 
Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą 
woreczek i stara się wycelować w 
tarczę. 

 
 
Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. 
Dziecko w siadzie podpartym trzyma 
woreczek stopa i stara się rzucić jak 
najwyżej. 

 
Ćw.6 Traf woreczkiem w tocząca się 
piłkę. Dziecko w leżeniu przodem 
trzyma woreczek przed głowa. Stara 
się trafić woreczkiem w toczącą piłkę. 

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. 
Chodzenie po pomieszczeniu 
dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

 
 
 
 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 

 



TOMATIS: Oskar K. 

Temat: Zaproszenie 

Przeczytaj tekst zaproszenia i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania. 

ZAPROSZENIE 

 

Organizatorzy II Festiwalu Muzyki Rozrywkowej zapraszają na koncert 

zespołu „Wrzask”, który odbędzie się 02 lipca 2020 roku w klubie „Cegła”. 

Początek koncertu o godzinie 18.00. Wstęp wolny. 
 

1. W ramach jakiej imprezy odbędzie się koncert? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Kto i gdzie wystąpi? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

3. O której godzinie rozpocznie się koncert? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

4. Czy trzeba kupić bilet? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

zad. 2. Napisz zaproszenie na swoje urodziny. Pamiętaj o dacie, miejscu imprezy, kogo zapraszasz. 

 

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 boso po piasku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAC : MATEUSZ C. 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE 

PRODUKTY. NARYSUJ TAKĄ SAMĄ TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ 

ZAKUPÓW ( UŁÓŻ POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O 

DWA LUB TRZY OBRAZKI WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE PRODUKTY Z LISTY. 

ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO POWINNO Z 

PAMIĘCI WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I UMIEŚCIĆ JE W KOSZU NA ZAKUPY.  

OTO PRZYKŁAD   

Lista zakupów  Koszyk Co 
zapamiętałeś 
? 

 

 

 
 

 

 



PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRZKI DO WYCIĘCIA 

 



PIĄTEK 19.06.20  
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  GDY JESTEM W DOMU SAM. 
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

 Przyrządy i przybory: piłka, woreczki. 

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 Dziecko siedzi na piłce. Unosimy 

do góry LR i PR. 

 
Ćw.2  Jw.  z woreczkami. 

 
Ćw.3 Dziecko siedzi na piłce. Wznos 

RR bokiem w górę (odwiedzenie) z 

woreczkami- wytrzymujemy 3 sek. 

 
Ćw.4 Jw. Wykonujemy skręty tułowia 

w prawo i lewo. 

 
 

Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost RR w 

przód z woreczkami.(wytrzymać 3sek.) 

 
Ćw. 6 Jw. RR w wyproście. Odwodzimy RR 

– wytrzymujemy 3 sek. 

 
Ćw. 7   

Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając 

piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 8- 

10 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia . 

 

 

 

 

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:     TEMAT ZAJĘĆ:  Sami robimy instrumenty perkusyjne 
 RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu 
i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

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, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba wcale 
kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi 
cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.  
Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno 
spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można 
dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo 
tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne 
koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo 
zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie??? BYŁOBY 
SUPER!!!  
PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA! 
MARAKASY Z ŁYŻEK  
Do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.  

 
BĘBEN  I GRZECHOTKA W JEDNYM 
Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy  w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. Naciągamy go 
na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i potrząsając.  

 

3. RELIGIA :  
TEMAT: SERCE JEZUSA JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH 
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 
Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć. Czasami ludzie mówią, że ktoś 
komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma bijące serce, ten żyje i może robić coś dobrego dla innych 
ludzi. 
Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z łatwością znajdziemy na nim Serce Pana Jezusa. Jest 
ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas. 
Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać. To znaczy, że Pan Jezus jest 
zawsze gotowy uczynić dla każdego z nas coś dobrego. A dlaczego? Bo bardzo nas kocha. 
Zaśpiewaj dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY
http://2.bp.blogspot.com/-D6aIYjmD5g4/Vg2vlf7gY_I/AAAAAAAABbs/xLnqPZZgJNc/s1600/marakasy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1kytIfvYUfE/Vg2TptD9A5I/AAAAAAAABaw/__ULWFNkSAc/s1600/bebenek.jpg


4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy 
dzień i obecny miesiąc. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu.  
Kolejnym etapem jest zapisanie tematu w zeszycie. Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. Marcin i 

Mateusz piszą  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 

19 CZERWCA 2020 

TEMAT: GDY JESTEM W DOMU SAM. 

 

Drodzy Uczniowie! Następnie uważnie obejrzycie proponowane film i   odpowiedzcie na pytanie: 

 co zrobić, gdy ktoś puka do drzwi, a wy jesteście w domu sami? 

Drogi Rodzicu! Pomóż dziecku. Skopiuj i wklej w wyszukiwarce kolejno linki do filmów, uważnie obejrzyjcie i 

spróbujcie pomóc odpowiedzieć na pytanie.  

https://youtu.be/4wLIhO4r1eI 

https://youtu.be/5vvp05yu-bQ 

 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

 Materiały do zajęć:  

 Drogi Rodzicu! proszę aby dziecko wykonało rysunek w wersji programie Paint. Rodzicu skopiuj poniższy obrazek 

klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonkę kopiuj.  

Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany obrazek. 

Zadaniem dziecka jest pokolorować obrazek na ekranie komputera oraz go zapisać a następnie przesłać na moją 

pocztę mailową. Rodzicu, pomóż dziecku w wykonaniu zadania. 

 



Kubie proponuję ćwiczenie usprawniające chwyt. Proszę przygotować kilka różnych klocków (mogą być te z zabawki 

Żyrafa), razem z Kubą podnosić je mniej sprawną ręką, polecić dziecku, aby przełożyło klocek do sprawnej reki, 

pomanipulowało nim i odłożyło na stół/ podłogę. 

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

Materiały do zajęć:  

Drodzy Uczniowie. Dla utrwalenia wiadomości proponuję posłuchać piosenki "Nieznajomy". Możecie spróbować ją 

zaśpiewać. 

Drodzy Rodzice! Skopiujcie proszę niżej zamieszczony link do piosenki i wklejcie go  w wyszukiwarce internetowej 

https://youtu.be/SswfMOV6bUU 

 

Rodzicom Kuby proponuję dodatkowo stukać w stół podczas refrenu.  

Powodzenia! 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C. 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza „W naszym ogródeczku” 

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor. Rodzicu,  proszę dwa, trzy razy przeczytać dziecku 

wierszyk. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej stronie znajdują się słowa wiersza, po 

prawej ruchy do naśladowania. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą   
                                                     ręką 
Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 
przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       
i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 

AAC: JAKUB  W. 

 

ROZPOZNAWANIE I KOJARZENIE 

DROGI  RODZICU !  

POMASUJ DZIECKU PALCE DŁONI. ZACZNIJ OD  OPUSZKI MAŁEGO PALCA PRAWEJ DŁONI I PRZECHODŹ KOLEJNO 

DO NASTĘPNYCH (SERDECZNY, ŚRODKOWY, WSKAZUJĄCY I KCIUK).UJMIJ JEGO PALEC SWOIM  KCIUKIEM I 

PALCEM WSKAZUJĄCYM. NASTĘPNIE RUCHEM ROZCIERAJĄCO - UGNIATAJĄCYM PRZESUWAJ W KIERUNKU 

WNĘTRZA DŁONI.KIEDY SKOŃCZYSZ MASOWAĆ PALCE PRAWEJ DŁONI PRZEJDŹ DO MASOWANIA LEWEJ. 

ZAPROPONUJ DZIECKU ZABAWĘ W ROZPOZNAWANIE I KOJARZENIE 

PRZYGOTUJ DWA RÓŻNE  POJEMNIKI, NA PRZYKŁAD BLASZANĄ MISKĘ I PAPIEROWĄ TORBĘ, A TAKŻE DUŻĄ  

ŁYŻKĘ I MAŁĄ PIŁKĘ .POSADŹ DZIECKO PRZED STOŁEM .NA STOLE POŁÓŻ POJEMNIKI I ZADEMONSTRUJ JE 

DZIECKU.NIECH DOTYKA ,STUKA, ZGNIATA I WYDOBYWA DŹWIĘKI, PO CZYM ODSUŃ JE OD DZIECKA. NASTĘPNIE 



DAJ DO RĄK PIŁKĘ (OPOWIEDZ,JAKA JEST- POWIEDZ: TO PIŁKA OKRĄGŁA ,GUMOWA, MIĘKKA,DO ZABAWY).W 

KIERUNKU LEWEJ RĘKI DOSUŃ DO DZIECKA TORBĘ PAPIEROWĄ LEKKO JĄ ZGNIATAJĄC,  TAK, ABY WYDAWAŁA 

DŹWIĘKI.POMÓŻ DZIECKU WŁOŻYĆ PIŁKĘ DO TORBY. POWIEDZ:  - PIŁKA TU !  POZWÓL, ŻEBY CHWILĘ POBAWIŁO 

SIĘ NIĄ TRZYMAJĄC RĘKĘ W TORBIE, NIECH ZAPAMIĘTA DŹWIĘK I SKOJARZY PIŁKĘ Z TORBĄ . ZABIERZ PIŁKĘ I 

TORBĘ. 

DAJ ŁYŻKĘ I POZWÓL ODPOZNAĆ PRZEDMIOT (OPOWIEDZ, JAKA JEST )   POWIEDZ:  -  ŁYŻKA! TWARDA, ZIMNA,DO 

JEDZENIA ZUPY ). NASTĘPNIE W KIERUNKU PRAWEJ RĘKI  PRZYSUŃ MISKĘ ROBIĄC TROCHĘ HAŁASU.POZWÓL 

DZIECKU POBAWIĆ SIĘ ŁYŻKĄ W MISCE.   PODAJ DZIECKU PIŁKĘ, POWIEDZ :  -  PIŁKA! OKRĄGŁA ,GUMOWA, 

MIĘKKA, DO ZABAWY, LEKKO ZGNIATAJĄC PRZYSUŃ TORBĘ PAPIEROWĄ W KIERUNKU LEWEJ RĘKI .POWIEDZ : - 

ŁYŻKA TU!  POZWÓL DZIECKU POBAWIĆ SIĘ ŁYŻKĄ W MISCE. NIECH ZAPAMIĘTA DŹWIĘK I SKOJARZY ŁYŻKĘ Z 

MISKĄ. ZABIERZ ŁYŻKĘ I MISKĘ.DAJ DZIECKU  CHWILKĘ ODPOCZYNKU.                                                                                                               

PODAJ DZIECKU PIŁKĘ, PO CHWILI LEKKO ZGNIATAJĄC PRZYSUWAJ POWOLI TORBĘ  DO JEGO LEWEJ RĘKI .TORBA 

NIE MOŻE DOTYKAĆ RĘKI DZIECKA.PORUSZAJ NIĄ , ŻEBY WYDAWAŁA DŹWIĘKI . POWIEDZ : - PIŁKA TU!                                                                                       

CZEKAJ NA REAKCJĘ DZIECKA , JEŚLI TRZEBA DOTKNIJ TORBĄ LEWEJ RĘKI. DZIECKO WKŁADA PIŁKĘ DO TORBY, 

RODZIC NAGRADZA JE POCHWAŁĄ I BRAWAMI.TO SAMO ZRÓB Z ŁYŻKĄ I MISKĄ - DO PRAWEJ RĘKI. ZABAWĘ 

MOŻNA POWTARZAĆ KILKA RAZY Z TYMI PRZEDMIOTAMI, MOŻNA TEŻ ZMIENIĆ PRZEDMIOTY I POJEMNIKI.       

                                                                   

LOGOPEDIA – Jakub, Marcin, Mateusz 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania 

już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy 

usprawniać ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu 

zębów okrężnymi ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz 

prawy i lewy. Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami 

wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste 

ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę 

również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach 

jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest 

zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest zachowane niestety 

jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u dzieci 

mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z 

dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i 

nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie 

sprawdzające i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni 

kubek, jest na półce i połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone 

rozumienie i należy wyćwiczać -a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma 

zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź 

do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by 

schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika a z piórnika 

wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że dziecko 

wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty 

pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli 

rozpoznawanie, pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie 

lepsze efekty w stymulacji mózgu.  

Twardochleb Zofia. 

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 :-) 


