
 Iwo Z. 

 
Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania. 

1. Iwo wymień dni tygodnia (Rodzicu proszę ćwicz z dzieckiem codziennie według tego 

schematu). 

                   A teraz dokończ zdania: 

               DZISIAJ JEST… 

                           WCZORAJ BYŁ/BYŁA… 

                 JUTRO BĘDZIE… 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iwo popatrz na szablon . Narysuj w nim pisanki. -Każdą pisankę  we właściwym miejscu  

na planszy. Ozdób pisanki i pokoloruj według wzoru (Rodzicu wydrukuj szablon i  pokaż 

dziecku jak narysować kształt pisanki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Iwo popatrz na ilustrację i powiedz  co nie pasuje i dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr Ewelina Gancarz  
 

 
Propozycje ćwiczeń: 

 

1. Podskoki raz na prawej, raz na lewej nodze. 

2. Przenoszenie wzroku z przedmiotów dalszych na bliższe na komendę rodzica np. popatrz na książkę. 

Popatrz na komputer. (komputer jest blisko, książka dalej). 

3. Rysowanie w powietrzu obydwoma rękoma naraz kółek, torów kolejowych, ślimaka, trójkąta, ósemki. 

 

 

 

 

 

 

 



Tymon B. 
Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.  

1. Tymon popatrz na ilustrację , pokaż palcem każdy obrazek i powiedz co to jest? 

( Jeśli dziecko nie rozpoznaje/nie nazywa obrazka, rodzic modeluje-sam nazywa, a dziecko 

powtarza. Następnie rodzic mówi: ,,pokaż jabłko”,  ,,pokaż aparat” itd. A dziecko pokazuje i 

również nazywa każdy obrazek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tymon pokaż i powiedz gdzie jest kot? ( Rodzic czyta zdania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOT JEST POD KRZESŁEM. 

KOT JEST NA KRZEŚLE. 

KOT JEST W SZAFIE. 

3. Tymon popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę (Rodzicu 

wydrukuj historyjkę, rozetnij obrazki, wesprzyj dziecko podczas opowiadania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Lokalizowanie źródła dźwięku : np. budzik pod poduszką. 

2. Podejmowanie próby huśtania na huśtawce samodzielnie. 

3. Chodzenie po rozłożonych gazetach. 

 

 

Mgr Jolanta Paruzel-Jung 
 

 



Gabriela Z. 
Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.  

1. Gabrysia  pokaż i powiedz gdzie jest kot? ( Rodzic czyta zdania). 

 

 

 

 

 

 

 

 KOT JEST POD KRZESŁEM. 

KOT JEST NA KRZEŚLE. 

KOT JEST W SZAFIE. 

2. Gabrysia policz do 5. Zamaluj odpowiednią kostkę  ( Rodzicu dziecko podczas liczenia 

wskazuje palcem każdą liczbę i nazywa. Następnie wskazuje liczby na polecenie ,,Pokaż 3”, 

,,Pokaż 1” itd.). 

1 2  3  4  5 

 

 

 
 

 



3. Gabrysia popatrz na obrazki i powidz co to jest? Podziel obrazki na te, które można zjeść 

oraz na  te,które można usłyszeć. Przyklej obrazki w odpowiednim miejscu tabeli. 

(Rodzicu wydrukuj kartę). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Agnieszka Bartkowiak  
 

 

Temat: Historyjki obrazkowe. 

Drogi Rodzicu, poproś, aby Gabrysia wykonała polecenia. Jeśli to konieczne, proszę, Rodzicu, pomóż. 

Gabrysiu, przed Tobą dwie historyjki. Proszę, wytnij karteczki i ułóż je po kolei. Co się wydarzyło, że chłopiec ma 

opatrunek na kolanie? Opowiedz całą historię. 

 

zad. 2. Co robimy, kiedy jesteśmy brudni po zabawie na dworze?  

 

 

 



Michał S. 
Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.  

1.Michał popatrz na ilustrację , pokaż palcem każdy obrazek i powiedz co to jest? 

( Jeśli dziecko nie rozpoznaje/nie nazywa obrazka, rodzic modeluje-sam nazywa, a dziecko 

powtarza. Następnie rodzic mówi: ,,pokaż jabłko”,  ,,pokaż aparat” itd. A dziecko pokazuje i 

również nazywa każdy obrazek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Michał  popatrz na obrazki ( Rodzic tłumaczy ,, Dziewczynka wystraszyła się myszy, ona mówi 

A”, Dziewczynka zobaczyła pięknego kwiatka, ona mówi O” itd.)i przeczytaj litery ( jeśli dziecko nie 

rozpoznaje i nie nazywa samodzielnie- liter , rodzic modeluje- nazywa, a dziecko powtarza. Następnie 

rodzic mówi ,,pokaż O,U,A itd. Kolejnym wariantem ćwiczenia jest wydrukowanie karty pracy i 

rozcięcie. Zadaniem dziecka jest dopasowanie obrazka do samogłoski i przeczytanie jej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Michał popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę  (Rodzicu 

wydrukuj historyjkę, rozetnij obrazki, wesprzyj dziecko podczas opowiadania. Naklejcie 

historyjkę na kartkę –obrazki we właściwej kolejności w ułożeniu poziomym, od lewej do 

prawej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mikołaj C. 
Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.  

1. Mikołaj popatrz na obrazki i ułóż je w kolejności. Opowiedz historyjkę (Rodzicu 

wydrukuj historyjkę, rozetnij obrazki. Wesprzyj dziecko podczas opowiadania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mikołaj popatrz na ilustrację i powiedz  co nie pasuje i dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mikołaj popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Proszę  wydrukować kartę 

pracy . Zadanie dziecka polega na wycięciu i  dopasowaniu do obrazków etykiet 

obrazkowo- wyrazowych znajdujących się na dole strony.  Rodzic czyta, dziecko 

dopasowuje i przykleja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Mgr Jolanta Paruzel-Jung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni stóp. 

 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  

Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w 

obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, 

skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w 

godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy 

wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać 

dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo.  

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.  

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad na krześle, pięty uniesione czubki 

palców dotykają podłogi. 

Ruch- Przestawianie kolejno nóg do 

przodu „marsz na palcach” i powrót do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 
 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle. 

Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę i 

dotknięcie podeszwą jednej stopy do 

podeszwy drugiej stopy. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy 

ustawione równolegle, oparte o 

podłogę. Ruch-Maksymalne 

podkurczenie palców stóp 

(wytworzenie „tunelu” pod stopami). 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

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

Przesuwanie podkurczonych palców 

jednej stopy po podudziu nogi 

przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy 

oparte na podłodze.  

Ruch- Naprzemienne podkurczanie i 

prostowanie palców. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch- Silne dmuchnięcie w piórko, 

tak aby szybowało jak najdłużej w 

powietrzu. Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, dłonie 

splecione na karku. Ruch- Wdech 

nosem, z cofnięciem łokci, 

ściągnięciem łopatek i wypukleniem 

klatki piersiowej, a następnie wydech 

ustami, z opadem tułowia w przód. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. Na podłodze, 

przed stopami leży laska (kij od  

„szczotki”), palce stóp zawinięte na 

lasce. Ruch- Przesuwanie się w bok 

krokiem dostawnym z przyciskaniem 

palców do laski. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi 

wyprostowane, pięty oparte na 

podłodze. Paluchy stóp złączone. 

Ruch- Naciskanie paluchem jednej 

stopy na palucha drugiej stopy. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   
 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch-Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2 

metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.   

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

 

 



Adrianna K. 
Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Ćwiczenia czytania – pseudosłowa – sylaby otwarte z głoską /P/ 

Mamo pomóż proszę Adzie. 

Zadaniem Ady jest wycięcie świnek oraz ich imion a następnie pokolorowanie ich sukienek. Każda świnka 

nazywa się inaczej i ma inną sukienkę a więc trzeba przeczytać imię świnki i właściwie dobrać kolor sukienki. 

PEPA – czerwona, POPI -  żółta, PYPU – zielona, PAPI – niebieska, PUPE – różowa, PAPO – pomarańczowa, PYPI 

– fioletowa, PAPU - szara 

 

PE PA PO PI PY PU PA PI 
PU PE PA PO PY PI PA PU 

 

    

 

   

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej. 

 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  

Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w 

obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, 

skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w 

godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy 

wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać 

dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo.  

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.  

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. 

Ruch- Napięcie 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. 2-3  metrów. 

Powtórzenia: 4 razy. 

 

 

Ćw. 2) 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 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. 3) P.w.- Stanie tyłem do ściany w 

postawie skorygowanej (opisanej w 

ćw. 1) Ruch- Powolne przejście do 

półprzysiadu z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowanie 

postawy skorygowanej.  

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

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

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „lekkie przedmioty 

utrzymujące się na wodzie” Ruch-

Wdech nosem a następnie dmuchanie 

w „przedmioty” 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. 

 

 
 



Dawid D. 
Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej. 

 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  

Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w 

obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, 

skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w 

godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy 

wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać 

dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo.  

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.  

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. 

Ruch- Napięcie 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. 2-3  metrów. 

Powtórzenia: 4 razy. 

 

 

Ćw. 2) 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 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. 3) P.w.- Stanie tyłem do ściany w 

postawie skorygowanej (opisanej w 

ćw. 1) Ruch- Powolne przejście do 

półprzysiadu z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowanie 

postawy skorygowanej.  

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

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

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „lekkie przedmioty 

utrzymujące się na wodzie” Ruch-

Wdech nosem a następnie dmuchanie 

w „przedmioty” 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. 

 



Mgr Jolanta Paruzel-Jung 

 
 

 
 

 

 

 

 



Wiktor Sz. 
 

Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Samogłoski  - rozpoznawanie, naśladowanie. Ćwiczenia oddechowe. Sekwencje wzrokowe – naśladowanie 

Mamo 

Proszę rozciąć drugi rząd załączonych obrazków. Zadaniem Wiktora  jest naśladowanie sekwencji – układa/naśladuje ułożenie obrazków – kolejno od lewej do prawej strony.  

Łatwiej będzie, gdy będzie Pani  wydawała z zestawu po dwa – do wyboru. Po każdym ułożeniu obrazka prowadzić palec dziecka – nazywać – kotek/kotek – taki sam – pasuje  

itd. Po ułożeniu całej sekwencji  jeszcze raz prowadzić palec  dziecka, nazywać obrazki – Wiktor ułożył: kotek/świnka/kotek/świnka…….. 

 

Proszę przygotować 6 sztuk: gumowych rękawiczek, kubeczków po jogurcie/serku, rurek/słomek, recepturek. Z rękawic wykonujemy zajączki lub kwiatki (jeśli są 

niedostępne, można użyć woreczki foliowe – związać górne rogi) – poglądowe zdjęcia: 

        

        



     

 

 

 

 

 

Na każdy kubeczek przykleić karteczkę z samogłoską A O U I E Y/napisać pisakiem. Zaproponować  Wiktorowi – 

nadmuchamy zajączka A (proszę przeciągać samogłoskę, wypowiadać śpiewnie, używać gestu artykulacyjnego) –Wiktor 

wybiera właściwy kubek/ rozpoznaje samogłoskę – dmuchacie przez rurkę…..itd. z pozostałymi samogłoskami. 

Następnie proszę zapytać – którego zajączka chcesz nadmuchać? – oczekujemy, że Wiktor pokaże gestem, 

powie/nazwie samogłoskę  

Załączam link - Zające i kwiatki - dmuchawka dla dziecihttps://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w


Mgr Jolanta Paruzel-Jung 

 
 

 
 

 

 

 



Maciej F. 
Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Przenoszenie wzroku z przedmiotów dalszych na bliższe na komendę rodzica np. popatrz na książkę. 

Popatrz na komputer. (komputer jest blisko, książka dalej). 

2. Rysowanie w powietrzu obydwoma rękoma naraz kółek, torów kolejowych, ślimaka, trójkąta, ósemki. 

3. Masaż pleców, rąk i nóg dziecka piłkami o różnym  stopniu sprężystości i zróżnicowanej fakturze 

ruchem turlania. 

4. Odbijanie balonika w nietypowy sposób: głową, łokciem, nogą. 

 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  
 

Temat: Czytanie metodą sylabową. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie: 

Macieju, wytnij podpisy i wklej pod odpowiednie obrazki. Czytaj sylabami. 

 



Oliwier L. 
Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni stóp. 

 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  

Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w 

obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, 

skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w 

godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy 

wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać 

dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo.  

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.  

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad na krześle, pięty uniesione czubki 

palców dotykają podłogi. 

Ruch- Przestawianie kolejno nóg do 

przodu „marsz na palcach” i powrót do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 
 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle. 

Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę i 

dotknięcie podeszwą jednej stopy do 

podeszwy drugiej stopy. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy 

ustawione równolegle, oparte o 

podłogę. Ruch-Maksymalne 

podkurczenie palców stóp 

(wytworzenie „tunelu” pod stopami). 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

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

Przesuwanie podkurczonych palców 

jednej stopy po podudziu nogi 

przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy 

oparte na podłodze.  

Ruch- Naprzemienne podkurczanie i 

prostowanie palców. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch- Silne dmuchnięcie w piórko, 

tak aby szybowało jak najdłużej w 

powietrzu. Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, dłonie 

splecione na karku. Ruch- Wdech 

nosem, z cofnięciem łokci, 

ściągnięciem łopatek i wypukleniem 

klatki piersiowej, a następnie wydech 

ustami, z opadem tułowia w przód. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. Na podłodze, 

przed stopami leży laska (kij od  

„szczotki”), palce stóp zawinięte na 

lasce. Ruch- Przesuwanie się w bok 

krokiem dostawnym z przyciskaniem 

palców do laski. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi 

wyprostowane, pięty oparte na 

podłodze. Paluchy stóp złączone. 

Ruch- Naciskanie paluchem jednej 

stopy na palucha drugiej stopy. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   
 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch-Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2 

metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.   

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 
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Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 

 
Temat: Historyjki obrazkowe. 

Drogi Rodzicu, poproś, aby Oliwier wykonała polecenia. Jeśli to konieczne, proszę, Rodzicu, pomóż. 

Oliwier, przed Tobą dwie historyjki. Proszę, wytnij karteczki i ułóż je po kolei. Co się wydarzyło, że chłopiec ma 

opatrunek na kolanie? Opowiedz całą historię. 

 

zad. 2. Co robimy, kiedy jesteśmy brudni po zabawie na dworze?  

 


