
PONIEDZIAŁEK 08.06.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA ŁĄCE 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MIESZKAŃCY ŁĄKI. 

 

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/5ed8e4f0c1e3480d9b9c9a39/interactive-image-

mieszkancy-laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATECHEZA 1 

https://view.genial.ly/5ed8e4f0c1e3480d9b9c9a39/interactive-image-mieszkancy-laki
https://view.genial.ly/5ed8e4f0c1e3480d9b9c9a39/interactive-image-mieszkancy-laki


TEMAT: DZIECI, KTÓRE KOCHAJĄ PANA JEZUSA I MARYJĘ STARAJĄ SIĘ BYĆ 

DOBRE 

Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie 

Prośba Jezusa 

 Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała 

Jezusa. Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała 

je modlące się w kościele i pomagające innym ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć 

do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej serce. Tak jak 

obiecała, 37 została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było 

spotkanie z Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. 

Mówił, że jest ono pełne miłości do wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. 

Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny przypominała ludziom o 

przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się 

modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej 

o pomoc. Starała się, aby jej serce było podobne do serca Jezusa. 

Zaśpiewajcie piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E 

Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się 

naśladować Jego czyny. Małgosia pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, 

pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych. 

Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi. Jezus 

prosi o to również każdego z nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi, i pragnie nam w 

tym pomóc.  

Zadanie 

Postaraj się przez najbliższy tydzień zrobić każdego dnia dobry uczynek. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E


REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J. 

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe. 

Przeczytaj i rozwiąż zadania. Zapisz równanie i odpowiedź. Jeśli to konieczne, poproś 

Rodzica o pomoc. 

1. Ula planuje kupno lalki za 15 zł. Ma już 8 zł. Ile jeszcze jej brakuje?  

 

2. Ola miała się uczyć przez 30 minut. Uczyła się 15 minut. Ile jeszcze minut musi się 

uczyć Ola?  

 

3. Zosia ma 17 złotych. Dostała od taty jeszcze 2 zł. Ile pieniędzy ma Zosia? 

 

4. Zosia ma 18 złotych. Dostała od taty jeszcze 7 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?  

 

5. Zapisz równania na dodawanie lub odejmowanie i oblicz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA – JULIA A., RAFAŁ P. 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat ilustracji. Przeczytaj dziecku poniższy tekst , a 

potem polecenie. 

W GÓRACH 

W górach jest pięknie, są piękne widoki i czyste powietrze. Jednak trzeba być bardzo ostrożnym, 

ponieważ pogoda w górach zmienia się dość gwałtownie. Burza rozwija się szybko. Jeżeli w oddali 

słychać grzmoty – należy pomyśleć o szybkim powrocie lub schronieniu się w schronisku. W górach 

śnieg utrzymuje się dłużej niż w mieście, ponieważ wysoko jest niska temperatura i śnieg szybko się 

nie topi. Należy także uważać na pośliźnięcia i upadki. W górach trzeba chodzić tylko oznaczonymi 

ścieżkami. Zapamiętaj że w górach łatwo jest się zgubić. W góry możesz iść tylko z rodzicem. 

Turystom górskim pomaga Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  czyli – GOPR. Poznaj jego 

numer-985 lub 112 . 

 

1. DOBIERZ PASUJĄCE OBRAZKI DO ILUSTRACJI. NAZWIJ, CO WIDZISZ? 
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TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P. 

Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

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. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym, 

dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do 

siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się 

dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami. 

 

3- 5 

minut 

2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp 

skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i 

uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek 

wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło 

rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na 

czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 

2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym,  

Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura 

która dmucha w kierunku drzewa,  które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to 

drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, 

dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami 

stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera 

wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny 

kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w 

pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma 

ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica, 

wskaż przedmiot (np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz 

lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może 

wskazywać  kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż… 

 

 

3- 5 

minut 

7. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie, 

przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą 

przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a 

następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

Bibliografia: 1.  Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997 r. 

 



WTOREK  09.06.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA ŁĄCE 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: POLNE KWIATY. 

 

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/5ed8e5e179f4b80da7673a07/interactive-image-polne-

kwiaty 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Zabawa rzutna- Mini siatkówka rzucana. 

 Zaproś do zabawy rodziców, rodzeństwo. Podzielcie się na dwa zespoły(1na 1 lub 2na2, 

dziecko plus rodzic, bądź dzieci kontra rodzice). 

Wyznacz granice dla poszczególnych zespołów. Ustawieni na dwóch boiskach 

przedzielonych siatką (siatkę można zrobić ze sznurka bądź taśmy). Dowolne przerzuty 

piłki przez siatkę. Drużyny starają się złapać piłkę i przerzucić przez siatkę. 

Udanej zabawy. 

 

 

https://view.genial.ly/5ed8e5e179f4b80da7673a07/interactive-image-polne-kwiaty
https://view.genial.ly/5ed8e5e179f4b80da7673a07/interactive-image-polne-kwiaty


KATECHEZA 2 

TEMAT: BOŻE CIAŁO – Z JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WIOSKI 

Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8 

Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. 

Kiedy żył na ziemi, spotykał się z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. 

Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił swoich uczniów na wspólną 

kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z 

wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: 

„To jest moja Krew”. Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną 

wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych kościołach. Codziennie na Mszy 

Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus 

podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten 

sposób podczas Mszy obecny jest z nami sam Jezus. 

Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią 

Chleba i zaprasza nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także Bożym Ciałem.  

 

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała 

i procesji, która w tym roku będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8


TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J. 

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. 

 

 



REWALIDACJA- JULIA A. 

Julio, popatrz na poniższy rysunek i połącz w pary zwierzęta i produkty, które od nich 

pochodzą. Poproś mamę, aby Tobie pomogła zanotować numerki pasujących par – np. 1 i 

6 (czyli krowa i mleko – to pierwsza para!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA – RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J. (ŚRODA) 

Rafałku, Maksiu proszę, żebyście połączyli  w pary przedmioty, które w rzeczywistości są 

takiej samej wielkości. Jeśli będziecie mieli kłopoty, poproście rodziców o pomoc. (źródło: 

„Połącz w pary”, wyd. harmonia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA- RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J. 

Ćwiczenia apexu,dorsum i labii-czyli czubka języka,języka i warg dla dzieci przy 

wydobywaniu głosek K.G.H-oraz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-

mamy muszą same ćwiczyć wg. Wskazówek,które obecnie przedstawię. Wszystkie więc 

nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek wypowiadają,czy mówią dobrze,czy też 

nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory systematycznie. 

1. Aby prawidłowo używać głosek,lub przygotowywać narządy do wypowiadania 

ich,bądź ćwiczyć jedynie dziecku mięśnie języka,warg i czubka języka-musimy 

pamiętać,ze ĆWICZENIA PODSTAWĄ PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ 

WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE. 

2. Pokazujemy dziecku-jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy 

go wewnątrz jamy ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je 

wykonać kilka razy  trzy razy dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać 

dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę samemu wspomóc pracę języka i 

palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-pokazać jak 

połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te 

ćwiczenia. 

3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy  do góry i 

przetrzymujemy chwilę-5 razy. 

4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych,które nie rozumieją 

sami domykamy wargi i ściskamy kilkakrotnie. 

5.  Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej 

masować język i próbować unosić do góry. 

6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać 

7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-

dzieci,które mają problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na 

rękę z rurki,dać rurkę do buzi i niech próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli 

ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać usta,aby chociaż dwa razy oddech 

wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można wszędzie dostać i 

pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie 

potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu 

do góry po twarzy pomasować dziecko po policzkach,dookoła warg. Wykonywać to 

proszę codziennie-to też relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia 

obecne z poprzednimi. Kazdego dnia ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji 

wykonawczych i jednocześnie poznawczych. 

Twardochleb Zofia-logopeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA  10.06.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA ŁĄCE 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: PRACOWITY JAK PSZCZOŁA. 

 

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/5ed8e6e8e2f52d0da225ae12/interactive-image-pracowity-jak-

pszczola 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu i ruchu. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Przygotujcie piłkę, nie musi to być piłka do kosza jeśli nie macie. 

Poćwiczcie kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu- policz ile kozłów wykonasz bez skuchy. 

Kozłowanie w ruchu- wyznacz sobie linię startową i linię końcową, idąc kozłujesz piłkę, 

wracasz tym samym sposobem. 

Teraz poćwicz kozłowanie w biegu.  

 

https://view.genial.ly/5ed8e6e8e2f52d0da225ae12/interactive-image-pracowity-jak-pszczola
https://view.genial.ly/5ed8e6e8e2f52d0da225ae12/interactive-image-pracowity-jak-pszczola


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA    

   TEMAT ZAJĘĆ:  Osłuchanie z pios. „Wesołe instrumenty”, muzykujemy, maszerujemy do piosenki  

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 poniższy link i posłuchajcie nowej piosenki a potem wolno przeczytaj dziecku tekst.  

Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego. W trakcie czytanie dziecko 

odszukuje instrument na ilustracji i mówi, co to za instrument lub powtarza nazwę za rodzicem 

                               https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

Gdybym małą trąbkę miał, to bym na tej trąbce grał tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta 

A gdybym gitarę miał, to bym na gitarze także grał bim bi rim bi bim 

Gdybym mały flecik miał, to bym na tym flecie grał fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu 

A gdybym pianino miał, to bym na pianinie grał, pam pa ra pam pam 

Lecz, tylko bębenek mam, więc wciąż na bębenku gram bum burum bum bum 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Posłuchajcie jeszcze raz, dwa, trzy razy piosenki i bawcie się wspólnie śpiewając refren i wyklaskując. 

4. W kolejnym zadaniu będziemy maszerować z piosenką lub czytając jej tekst.  W trakcie każdej zwrotki maszerujcie 

po pokoju w koło a podczas każdego refrenu zatrzymajcie się i maszerujcie w miejscu klaszcząc. 

5. Drogi rodzicu, pomóż dziecku w tym zadaniu. Na ilustracji poniżej jest 5 instrumentów. Zadaniem dziecka będzie 

ułożyć lub wskazać wg wielkości od największego do najmniejszego. Największy instrument jest instrumentem 

najgłośniejszym a najmniejszy najcichszy.  Dziecko wskazuje te dwa instrumenty.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


6. Ostatnia SUPER zabawa 😊  … wyciągamy z szafek różne przedmioty, które pomogą zrobić dziecku 

orkiestrę.  

Ja podaję tylko przykłady, co możemy wykorzystać. 

Dowolność pomysłów Państwa jest nieograniczona. Co macie w domu to niech dziecko użyje do zabawy.  

Jako FLET możemy użyć słomki lub zwijamy w rulonik mały arkusz papieru – dmuchamy, 

GITARĘ możemy zrobić rozciągając przed dzieckiem gumkę np. od maseczki😊, gumkę recepturkę – naciągamy 

ją  

a dziecko szarpie palcami 

TRĄBKA – zwijamy sztywną gazetę lub dużą kartkę w rulonik i dmuchamy 

BĘBENEKIEM będzie garnek lub miska 

PIANINO – uderzamy palcami w blat stolu.   

 

MIŁEJ ZABAWY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REWALIDACJA- JULIA  A. 

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku plecenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ  P. 

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. 4-6 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 

sekund. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Podpór tyłem.  

Ruch: Chód na czworakach w różnych 

kierunkach ok. 5-10 sekund. 

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. 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. 



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. Rodzic ćwiczy z dzieckiem. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- 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 6 

razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej z woreczkiem na głowie 

lub książką. Ruch- Marsz z 

zachowaniem postawy skorygowanej i 

z utrzymaniem woreczka na głowie na 

odcinku ok. 2 metrów. Powtórzenia: 4 

razy. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce wzdłuż 

tułowia leżą na podłodze. Ruch-  

Przyjęcie postawy skorygowanej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

elongacji kręgosłupa i równego 

ustawiania barków. Powtórzenia:  2 

serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.-  Stanie tyłem do ściany 

w postawie skorygowanej. Ruch-Krok 

w przód z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie 

po 6 razy. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. 

Głowa wyciągnięta, wzrok skierowany 

w górę. Ręce wzdłuż tułowia leża na 

podłodze. Pod barkami podłożone 

złożone ręczniki lub woreczki. Rodzic 

w siadzie klęcznym przy głowie 

dziecka.  Ruch-  Dociśnięcie barkami 

złożonych ręczników do podłogi. 

Rodzic próbuje wyciągnąć ręczniki. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle przed 

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „zabawki”. 

Ruch-Wdech nosem a następnie 

dmuchanie w „zabawki” tak aby 

poruszały się po wodzie. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 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. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają 

do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż 

tułowia. Ruch- Powolne przejście do 

półprzysiadu, z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowaniem 

postawy skorygowanej. Powtórzenia:  

2 serie po 6 razy. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r 


