
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIEM JAK… 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WIEM JAK POWSTAJE CHLEB. 

 

DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI 

NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO 

NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2e1f132a04c0d96b77828/interactive-image-wiem-jak-powstaje-chleb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2e1f132a04c0d96b77828/interactive-image-wiem-jak-powstaje-chleb


RELIGIA KATECHEZA 1 

TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI 

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom. 

     To dzień 26 maja. 

Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę. 

Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach. 

Jest takie słowo, słowo jedno 

Przed którym inne słowa bledną 

Słowo jak słońce jaśniejące 

Co wszystkie inne słowa gasi 

Słowo z muzyki i z uśmiechu 

Z zapachu kwiatów i nut ptasich 

Słowo, co nigdy nie zawodzi 

Wierne i czułe do ostatka 

Najbliższe serca, najpiękniejsze 

Jedno, jedyne słowo – Matka 

Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus 

Posłuchaj co powiedział Pan Jezus 

 http://www.biblijni.pl/J,19,25-27 

Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie?  Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta? 

Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je 

swojej kochanej mamusi dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie 

szalone rzeczy, które razem robicie. 

Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4 

 

 

 

http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4


REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J. 

Temat: W świecie zwierząt. 

zad. 1 Otocz zieloną pętlą zwierzęta czworonożne, czerwoną – ptaki, a niebieską – owady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zad. 2 Nazwij zwierzęta, które schowały się pod kocem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA- RAFAŁ P., JULIA A. 

Drogi rodzicu, czytaj dziecku poniższe wyrazy i poproś dziecko, aby zapisało tę liczbę 

(cyfrą) na kartce.  

1. POSŁUCHAJ, ZGADNIJ JAKA TO LICZBA. ZAPISZ JĄ NA KARTCE. 

 

DZIEWIĘĆ, DWANAŚCIE, PIĘTNAŚCIE, DWADZIEŚCIA, 

DWADZIEŚCIA DWA, DWADZIEŚCIA SIEDEM, 

DWADZIEŚCIA DZIWIĘĆ, TRZYDZIEŚCI JEDEN, 

TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ, TRZYDZIEŚCI OSIEM, 

CZTERDZIEŚCI. 
 

2. PRZEPISZ DZIAŁANIA NA KARTKĘ. OBLICZ I ZAPISZ WYNIKI. MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z 

KALKULATORA. 

 

9-9= 

12-9= 

15-12= 

22-20= 

29-27= 

31-29= 

38-36= 

40-38= 
 

 

 

 

 

 



3. POLICZ ILE JEST MISIÓW, LALEK, WÓZKÓW I SAMOCHODÓW. ZAPISZ NA KARTCE 

ODPOWIEDNIĄ CYFRĘ. 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P. 

Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.  

 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad 

ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem! 

Lp. Opis ćwiczenia Czas 

1. Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce i nogi w 

lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. 

Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy 

ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

2. Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i wydechów. 

Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub 

muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

3. Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym wdechem przez 

nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.  

 

4-5 

powtórzeń 

4. Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy podkładamy zwinięty 

ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic wykonuje 

następujące elementy masażu:  

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak trzymamy 5- 10 

sekund.  

2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na rozpoczynając na 

wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do pośladków,  przekładamy na wysokość 

karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).  

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w kierunku pośladków. 

Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. Równocześnie dwoma rękami wykonujemy 

głaskania, suwając się od boku do boku pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce 

nieznacznie przesuwają się dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica 

znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji 

wyjściowej (do karku). 

4) Głaskanie podłużne,  ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka, ułożona 

poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na wysokość karku ( tzw. 

„duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej 

muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

    Bibliografia: 

1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala. 

 

 

 

 

 



WTOREK 26.05.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIEM JAK… 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WIEM JAK POWSTAJE KSIĄŻKA. 

 

DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI 

NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO 

NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2e3554a81770d9df5595e/interactive-image-wiem-jak-powstaje-

ksiazka 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Ćwiczenia zwinnościowe- przechodzenie przez przyrządy i przybory. 
 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 
ćwiczenia) Dzieci mogą przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod 
krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze, przenosić butelki lub piłki z miejsca na 
miejsce, przejść tip-topami po linii itp. 
 
.  

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2e3554a81770d9df5595e/interactive-image-wiem-jak-powstaje-ksiazka
https://view.genial.ly/5ec2e3554a81770d9df5595e/interactive-image-wiem-jak-powstaje-ksiazka


RELIGIA KATECHEZA 2 

TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, 

obiecał swoim uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto 

będzie ich Pocieszycielem. 

Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce 

wielkie wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego. 

Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się 

prześladowań ze strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, 

co wydarzy się dalej. 

Zobaczcie co się wtedy wydarzyło 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I 

Znaki Ducha Świętego 

Gołąb         Ogień              Wiatr  

 

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i 

sprawił, że poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z 

nimi, nie bali się niczego, ani więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do 

każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to podczas 

chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi. 

 

Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami 

https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g


TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J. 

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk 

postawy skorygowanej. 

 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad 

ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty. Plecy 

przylegają do ściany. Jedna dłoń pod 

odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. 

Ruch- Napięcie mięśni brzucha z 

przyciśnięciem odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do ściany. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 
 

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz z 

zachowaniem postawy skorygowanej 

na odcinku ok. 2 metrów. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do 

ściany. Plecy przylegają do ściany. 

Jedna dłoń pod odcinkiem 

lędźwiowym kręgosłupa. w postawie 

skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni 

brzucha z przyciśnięciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-  Stanie tyłem do ściany 

w postawie skorygowanej. Ruch-Krok 

w przód z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. 

 

Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna 

dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. Ruch- Równoczesny 

wyprost obu nóg przez przesuwanie 

stóp po podłodze z  kontrolą 

przyleganie odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch- Silne dmuchanie w piórko tak 

aby szybowało w powietrzu 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rąk w 

dół. Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają 

do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż 

tułowia. Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie powrót 

rąk do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Bibliografia: 

1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 



REWALIDACJA-JULIA A., RAFAŁ P. ( WTOREK I CZWARTEK), MAKSYMILIAN J. 

 ( ŚRODA) 

Drodzy rodzice, w tym tygodniu mam dla  Waszych dzieci kolejny eksperyment - 

„Malowanie na mleku”. 

 

Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom w przygotowaniu wszystkich potrzebnych 

elementów i w wykonaniu ćwiczenia.  

Co jest potrzebne? - mleko, miseczka lub głęboki talerz, barwnik (lub zafarbowana woda 

przez bibułę), płyn do naczyń i patyczki do czyszczenia uszu, zakraplacz lub mała 

łyżeczka. 

Wykonanie: do talerza lub miseczki wlewamy mleko, następnie zakraplaczem lub małą 

łyżeczką powoli wlewamy barwnik (lub wodę z bibuły, ewentualnie farbkę). Bierzemy 

patyczek do czyszczenia uszu i maczamy go w  płynie do naczyń, następnie delikatnie 

dotykamy powierzchni. Co się zadzieje? Pod wpływem zmiany napięcia powierzchniowego 

barwnik zaczyna tańczyć w mleku… :-) Życzę miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA- RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J. 

Ćwiczenia wspomagające pracę artykulatorów oraz wprowadzenie do wypowiadania u dzieci słabo 

mówiących i  prawidłowego utrwalania głosek T,D,N  u dzieci mówiących. 

Na początek bardzo proszę poćwiczyć język i narządy do wypowiadania głosek oraz stosowania 

poprawnego u dzieci mówiących posługiwania się w zdaniach głoskami T,D,N. 

Dla dzieci mówiących i niemówiących-proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczymy pokazując ruchy 

narządów-dziecko naśladuje. 

Otwieramy szeroko usta i czubkiem języja dotykamy każdego zęba na górze od prawej do lewej strony  

i odwrotnie,dokładnie dotykająć każdego zęba językiem pamiętając o szeroko otwartych ustach. 

Kolejne ćwiczenie to wypychanie czubkiem języka od wewnątrz górne zęby, ćwiczenie wykonujemy 

kilkanaście razy oczywiście przy szeroko otwartych ustach.  

Kolejne ćwiczenie -myjemy górne zęby czubkiem języka od lewej strony do prawej i odwrotnie od prawej 

do lewej pamiętając o otwartych ustach. 

Kolejne ćwiczenie to mycie górnych zębów czubkiem języka od zewnętrznej strony od lewej do prawej i od 

prawej do lewej strony kilkanaście razy -otwarte usta szeroko. 

Każde z tych ćwiczeń wykonujemy kilkanaście razy co najmniej 3 razy dziennie. 

Te ćwiczenia proste powodują,ze po jakimś czasie głoski powyższe pojawiają się u dzieci słabo mówiących, 

a u dzieci mówiących utrwala się poprawna wymowa w sylabach,wyrazach i zdaniach. 

Jeśli chodzi o dzieci niemówiące i te, które nie mają ruchomości dobrej aparatu artykulacyjnego bardzo 

proszę zakupić szczoteczkę tzw. dwufazową-są wszędzie,to te,które mają z jednej strony włosie,z drugiej 

gumkę z wypustkami do mycia i masowania języka oraz czyszczenia. 

Taką szczoteczką okrężnymi ruchami masujemy język dziecku kilka razy dziennie,następnie próbujemy 

podnosić język wspomagając szczoteczką lub własnym palcem/umytym dobrze/ do góry-

kilkakrotnie,następnie dziecko odpoczywa. Aby maluch nas nie ugryzł-proszę wcisnąć drugą ręką palec w 

policzek,aby dostał się pomiędzy zęby-i wtedy jest pewność,ze dziecko nas nie ugryzie. To wydaje się 

trudne,ale musimy masować język-a nie każde dziecko da sobie wprowadzić szczoteczkę lub palec by 

pionizować język. To bardzo ważne ćwiczenie dla ruchomości aparatu. Te ćwiczenia proszę wykonywać 

codziennie kilka razy minimum 3 razy dziennie. 

Twardochleb Zofia 

 

 

 

 

 



ŚRODA 27.05.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIEM JAK… 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WIEM JAK POWSTAJĄ  MEBLE. 

 

DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI 

NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO 

NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2e4768e243b0d5a33c1c7/interactive-image-wiem-jak-powstaja-

meble 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Ćwiczenia z piłkami. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

Jeśli nie macie piłki gimnastycznej użyjcie takiej jaką posiadacie. 

Ćw. 1 Dziecko kładzie się na plecach, ręce wyprostowane piłka w ręku, na sygnał rodzica 

dziecko podnosi ręce z piłką i nogi przekładając piłkę w nogi. 

Ćw.2 Siadamy na piłkę, ręce kładziemy na bioderka krążenie bioderek na piłce. 

Ćw.3 To co bardzo lubicie- skoki na piłce, poturlajcie się z piłką. 

 

 

 
  

 

https://view.genial.ly/5ec2e4768e243b0d5a33c1c7/interactive-image-wiem-jak-powstaja-meble
https://view.genial.ly/5ec2e4768e243b0d5a33c1c7/interactive-image-wiem-jak-powstaja-meble


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

 1. TEMAT ZAJĘĆ:  Osłuchanie, zabawa przy piosence „Piosenka o sprzątaniu”  

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 

szkoły. 

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, porozmawiaj z dzieckiem, niech przypomni, o jakim święcie uczyliśmy się pios. na ostatnim 

spotkaniu? Kiedy przypada święto Mamy ? W jaki sposób zwierzątka pomagały mamie w domowych czynnościach? 

3.  RODZICU Rafała i Julii. Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem piosenki   

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w     

  Maks, przeczytaj samodzielnie i uważnie tekst piosenki. 

 

Refren : „Mama i tata to nie są roboty, zawijaj rękawy bierz się do roboty! 2x 

1. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 

Same się ubrania nie poukładają i same talerze się nie pozmywają….. 

2. Twoje łózko nie chce samo się pościelić, a chwasty w ogródku same się wypielić….. 

3. Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają….. 

4. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzu ścieranie….. 

Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają"….. 

4. Posłuchaj/przeczytaj jeszcze raz piosenkę i odpowiedz na pytania?  O jakich czynności domowych mowa jest  

w piosence? Wyszukaj i wskaż je na obrazku . MAKS, ty zaznacz je w kółku  

 

 

 

 

 

5. JULIA, RAFAŁ, MAKS, w jaki sposób ty możesz pomoc mamie w domowych porządkach?  Wskaż te czynności na 

obrazku  

6. Posłuchajcie/przeczytajcie jeszcze raz piosenkę i nauczcie się śpiewać refren jednocześnie wyklaskując rytm  

i maszerując. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P. 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad 

ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad skrzyżny, stopy podeszwami 

opierają się o siebie, dłonie 

nachwytem obejmują grzbiet stóp. 

Ruch- Rozpieranie kolan łokciami 

rozsuwanymi na zewnątrz, 

z niewielkim opadem tułowia w przód 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle 

(wysokość siedziska determinuje 

stopień trudności ćwiczenia: im jest 

niższe, tym trudniej), poduszeczka 

między kolanami. Ruch-Wznos rąk w 

gorę z jednoczesnym powstaniem do 

pozycji wyprostowanej. a następnie 

powrót do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana 

były rozchylone na zewnątrz i stopy 

były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, dłonie 

na kolanach, ramiona ugięte pod kątem 

prostym w stawach łokciowych. 

Ruch- Spychanie kolan w dół 

ciężarem ciała i siłą ucisku rąk.  

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.  

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle (po 

stawy kolanowe), poduszeczka między 

kolanami. Ruch- Pełny wyprost nóg z 

jednoczesnym zgięciem grzbietowym 

stóp. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. 

Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w 

stawie kolanowym nad druga 

wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie 

po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy, prawą i lewą nogą. 

 

Ćw. nr 7) P.w.-  Siad na krześle, 

trzymając strona podeszwową stóp, 

woreczek lub inny przedmiot. Ruch- 

Rzut woreczka lub innych rzeczy do 

koszyka czy kubełka. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek 

tależ z kulkami zrobionymi z bibuły 

lub papieru, trzymany oburącz przed 

twarzą na lini brody. Ruch-  Wdech 

nosem i zdmuchniecie kulek papieru. 

Powtórzenia: 3  powtórzenia.  

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. 

Ruch- Marsz po linii prostej na 

odcinku ok. 2 metrów: a) wykroczny; 

b) skrzyżny w przód, tak by stopa 

brzegiem zewnętrznym dotykała 

linii. Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 
Bibliografia: 

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.   

2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r. 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J. 

Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad 

ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas 

ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń:Rodzic ćwiczy z dzieckiem.        

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !   

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Leżenie przodem. Nogi wyprostowane 

i złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok, w jednej dłoni 

woreczek lub inny przedmiot. Głowa  

uniesiona, wzrok skierowany w 

podłogę. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk lub ręcznik. 

Ruch: Przeniesienie wyprostowanych 

rąk w tył i przeniesienie woreczka z 

ręki do ręki nad biodrami. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Ręce 

wzdłuż tułowia. Głowa  uniesiona, 

wzrok skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicy pępka zrolowany 

kocyk lub ręcznik. 

Ruch: Unoszenie i opuszczanie 

głowy. Uwagi: W czasie ćwiczenia 

klatka piersiowa powinna przylegać 

do podłogi.  Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy.  

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane leżą na podłodze 

wzdłuż tułowia. 

 Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę 

– wytrzymać ok. 3-5 sek. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: W czasie ćwiczenia barki 

powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż. 

Woreczek  lub książka ułożona na 

kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.  

Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok. 3-

6 sek. Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy lewą 

i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad ugięty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu.   

Ruch: Przyciągnięcie jednego kolana 

do klatki piersiowej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. W 

czasie ćwiczenia plecy powinny być 

wyprostowane a łopatki ściągnięte. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny. 

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem 

rąk w górę w skos, a następnie wydech 

ustami z opuszczeniem rąk. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi 

ugięte w kolanach. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu.  Ruch: Przejście do 

siadu prostego, wysunięcie nóg w 

przód i powrót do siadu skulnego. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  
 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad 

podłogę i wykonanie nimi nożyc 

pionowych. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 

Bibliografia:1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r., 2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP.  

Warszawa 1988 r. 



REWALIDACJA- JULIA A. 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, podziel je na 

sylaby i  głoski. Czrwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                   

 

      SAŁATA               POMIDOR               OGÓREK        RZODKIEWKA               SZCZYPIOR 

 

 

 

SAŁATA          SA-ŁA -TA          S  A  Ł  A  T  A 

 

POMIDOR      PO-MI-DOR      P  O  M  I  D  O  R 

 

OGÓREK       O-GÓ-REK        O   G   Ó   R   E  K 

 

 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj zagadki , odgadnij je ,  zapisz do zeszytu, Wykonaj 

samodzielny rysunek do zagadek. 

 

WYROSŁA NA GRZĄDKACH                               SOCZYSTYCH , ZILONYCH 

CZERWONA KULECZKA                                       TUZIN MA SPÓDNICZEK 

CHOĆ TO SMAKOŁYCZEK                                   CHĘTNIE JĄ CHRUPIEMY 

TO SZCZYPIE W JĘZYCZEK                                 JA I MÓJ KRÓLICZEK 

 

……………………………..                                      …………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 28.05.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIEM JAK… 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WIEM JAK POWSTAJE  TĘCZA. 

 

DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI 

NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO 

NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2e66f8e243b0d5a33c24b/interactive-image-wiem-tak-powstaje-tecza 

WYCHOWANIE FIZYCZNE- Temat: Doskonalenie ćwiczeń z piłkami. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać. 

 
2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.  

 
3. Dziecko staje w rozkroku, robi skłon w przód i rzuca piłkę miedzy swoimi nogami do 
partnera lub o ścianę. 

 
4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na 
podłogę. 
 

https://view.genial.ly/5ec2e66f8e243b0d5a33c24b/interactive-image-wiem-tak-powstaje-tecza


KÓŁKO PLASTYCZNE                                TEMAT: KAMIENNE STWORKI 

Rodzicu, teraz jesteś moją prawą ręką ;). Przeczytaj swojemu dziecku polecenie, jeżeli jest potrzeba, 

wyjaśnij i pomóż wykonać pracę. Na dzisiejszych zajęciach zrobicie kamienne stworki. Potrzebne będą 

wam do to ciekawe kształtem kamyki, najlepiej jasne i farby plakatowe. Wysyłam wam kilka przykładów. 

Oczywiście wasze pomysły będą najpiękniejsze. Proszę zróbcie zdjęcie i  swojej pracy i wyślijcie 

wychowawczyni, na pewno obejrzę.    

       

REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksiu, Twoim zadaniem jest narysowanie twarzy osób, które czują strach i przerażenie. Pomogą Ci buzie i opis 

powyżej zadania. („Narysuj emocje”, wydawnictwo Harmonia) 



 

PIĄTEK 29.05.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIEM JAK… 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CO ROBI PIEKARZ, STOLARZ , PISARZ? 

 

DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI 

NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO 

NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec7578df14dd60d90737d36/interactive-image-co-robi-piekarz-

stolarzpisarz 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: ćwiczenia z nietypowymi przyborami 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 
 
 

Moi drodzy niżej przedstawię wam ćwiczenia z przyborami nietypowymi: 

Przygotujcie: gazetę, plastykową butelkę ( o pojemności 1,5 litra, zakręconą ),sznurek lub 

linkę, pudełko od zapałek, balon  

1.Przeskoki obunóż, na P i LN nad gazetą rozłożoną na podłodze. 

2.Butelki ustawione w odległości 1-2 metrów od siebie – slalom między butelkami 

3. W biegu - na sygnał jak najszybsze wchodzenie do kół utworzonych z linki(każde 

dziecko wchodzi do dowolnego koła, ilość kół można zmniejszać). 

4. Marsz w różnych kierunkach z pudełkiem na głowie. 

5. Podbijanie balona ręką ,nogą ,głową. 

 

 

https://view.genial.ly/5ec7578df14dd60d90737d36/interactive-image-co-robi-piekarz-stolarzpisarz
https://view.genial.ly/5ec7578df14dd60d90737d36/interactive-image-co-robi-piekarz-stolarzpisarz


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

 TEMAT ZAJĘĆ:  Ilustracja ruchowa do pios „Piosenka o sprzątaniu”  

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na 

kartach zachować do powrotu  do szkoły. 

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, kliknij w link piosenki z ostatnich zajęć 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  

 a ty Maks, przeczytaj samodzielnie tekst piosenki. Przypomnijcie sobie, o czym mówią 

słowa piosenki? Jak możecie pomagać rodzicom w domu, jakie obowiązki możecie 

wykonywać w bezpieczny sposób?  

3. Kolejna zabawa będzie polegała na zilustrowaniu ruchem własnego ciała tekstu całej 

piosenki. Najpierw przeczytajcie dziecku słowa każdej zwrotki i refrenu i spróbujcie 

zilustrować te wszystkie czynności. Np. pranie… bierzecie do rąk małą ściereczkę i 

udajecie, że ją pierzecie. Sposób wykonywania jest całkiem dowolna.  Najważniejsze, 

żeby przy piosence dobrze się bawić.  

Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia podczas tej zabawy i przesłać do wychowawcy. 

MIŁEJ ZABAWY  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


REWALIDACJA- RAFAŁ P. 

Rodzic zapisuje na kartce imię i nazwisko dziecka ( dużymi drukowanymi literami). 

Dziecko pisze po śladzie. Następnie na nowej kartce stara się odwzorować swoje 

dane personalne. 

1.  POĆWICZ PISANIE SWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA. NAPISZ KILKA RAZY PO ŚLADZIE. 

NASTĘPNIE NAPISZ TRZY RAZY ODWZOROWUJĄC Z KARTKI.  

 

Drogi rodzicu, przeczytaj dziecku tekst. Następnie czytaj pytania i czekaj, na odpowiedź dziecka. 

2. POSŁUCHAJ TEKSTU. ODPOWIEDZ NA PYTANIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzicu, dziecko skreśla (lub pokazuje) w każdym rzędzie obrazek, którego nazwa 

nie rozpoczyna się od głoski k. 

 

3. CO TU NIE PASUJE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


