
Hanna F. 

 

Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA 

EKRANIE KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU. 

1.WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW :  

RODZICU WSKAZUJ PALCEM  DZIECKU POJEDYNCZE  OBRAZKI. ZADANIEM DZIECKA 

JEST NAZWANIE OBRAZKA JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ 

NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY OBRAZKÓW LOSOWO I  MÓWI DO 

DZIECKA :,, POKAŻ OWCA… PIES itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE WSKAZUJE RODZIC 

DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ  DZIECKA NA WŁAŚCIWY OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY  

 

NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W 

PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA 

LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE 

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO 

TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY 

WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE UKŁADAJĄ 

WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W RELACJI. 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow 

 

3. UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR 

 

RODZICU  ODRYSUJ NA KOLOROWYM PAPIERZE FIGURY SKŁADAJĄCE SIĘ NA  

SZABLON RYBY I WYTNIJ JE. ( FIGURY MOGĄ BYĆ W JEDNYM KOLORZE LUB KAŻDA 

FIGURA  W INNYM). ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOZENIE LUB NAKLEJENIE WZORU W 

KONTURACH. POWODZENIA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA.  

RODZIC POKAZUJE DZIECKU KILKA OBRAZKÓW  LUB PRZEDMIOTÓW (OBRAZKI/ 

PRZEDMIOTY Z TEJ SAMEJ KATEGORII ORAZ JEDEN OBRAZEK/PRZEDMIOT Z INNEJ 

KATEGORII). NASTĘPNIE WYDAJE DZIECKU POLECENIE DO ZADANIA: „POPATRZ NA 

TE OBRAZKI./PRZEDMIOTY, KTÓRY Z NICH TU NIE PASUJE?”. ZADANIEM DZIECKA 

JEST ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO OBRAZKA/PRZEDMIOTU I WSKAZANIE GO 

RODZICOWI. 

https://edu.dalejrazem.pl/pw-37-41-wykluczanie-obrazka-niepasujacego-do-

pozostalych 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow


Mgr Andrzej Hendzak 

 
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 bacznej 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 woreczek palcami stóp 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Iwona Zając 

 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ LUSTERKO, NAJLEPIEJ TAKIE, ŻEBY WIDOCZNE    W NIM BYŁO DZIECKO I 

DOROSŁY. USIĄDŹCIE PRZED LUSTERKIEM I POBAWCIE SIĘ WSPÓLNIE. PREZENTUJ DZIECKU ZABAWY - 

DZIECKO OBSERWUJE I NAŚLADUJE. WESOŁEJ ZABAWY !  

1. Ćwiczenia warg i policzków  

• Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do 

drugiej – wargi złączone.• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do 

łuków zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”.   • Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – 

jak przy cmoknięciu. • Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. • Nic nie powiem – 

mocne zaciśnięcie rozciągniętych warg. • Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, 

smutna mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie 

wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi 

nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie..  • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak 

u ryb.  • Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów. • Echo - 

dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. • Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem 

górnej.  • Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora  

2. Ćwiczenia języka  

• Dotykanie palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je 

zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać, 

gdy mamy zamkniętą buzię. • Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu kawałków 

kukurydzianych chrupek. • Zlizywanie nutelli, miodu, dżemu itp. z podniebienia przy szeroko otwartych 

ustach.  • Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie, 

wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. • Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem 

tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. • Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język 

także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. • Chomik - wypycha 

policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. • 

Zawody - kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ?  • Malarz - 

maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w 

stronę gardła. • Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła 

tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. Usta szeroko otwarte! • Żyrafa - ma długą szyję, 

wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, w kierunku nosa, 

najdalej jak potrafisz. • Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz 

dosięgnąć językiem do ostatniego ząbka na górze i na dole, z prawej i lewej strony.(Usta otwarte, żuchwa 

nieruchoma)  

 



Tomasz Ka. 
 

 

Mgr Katarzyna Onuchowska 

 
1.Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji. 

-najpierw pokaż palcem i nazwij wszystkie owady: To jest …. 

-to samo zrób ale wskazując palcem dziecka : To jest….. Motyl robi …. 

- teraz dziecko powtarza : Co robi motyl …... 

-  następnie zadajesz pytanie : Pokaż motyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MOTYL                                    KONIK POLNY                               BIEDRONKA 

                  FRY- FRY                                      CYK- CYK                                         PUK-PUK 

    

                                                   

 

 

 

 

 

 

                           WAŻKA                                              MUCHA 

                            ZY-ZY                                                BZY-BZY 

                       

2 . Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji: 

 Zadawaj pytania : 

- Pokaż np.biedronkę,….. 

- Pokoloruj ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Marcelina S. 

Mgr Iwona Zając 

 

PODZIAŁ WYRAZÓW NA SYLABY 

DROGI RODZICU ! PRZYGOYUJ DLA DZIECKA CZTERY KÓŁECZKA ,MONETY LUB 

ŻETONY. PROSZĘ, NAPISZ  NA KARTECZKACH WIELKIMI LITERAMI NASTĘPUJĄCE 

WYRAZY : 

AU - TO,  CHO - MIK,   MYSZ,   LA - LA,  

HU - LAJ - NO - GA,  DO - MEK,  CHMU - RA 

PA - PU - GA,  NA - SZYJ - NIK,  WIOS - NA 

PA - RA - SOL,   DESZCZ,   SŁOŃ - CE, DZIK 

KRED - KI,   KSIĄŻ - KI,   MO - TY - LEK, SOK, 

WROT - KI,   KOT - LET,   LAM - PART,  PIES  

HE - LI - KOP - TER,  HI - PO - PO - TAM,  NOS . 

POD KAŻDĄ SYLABĄ NARYSUJ KROPKĘ. 

PRZYKŁAD: 

 

        

 

JEŚLI TO MOŻLIWE ZGROMADŹCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY ILUSTRUJĄCE PODANE 

NAZWY.POKAZUJ, PROSZĘ DZIECKU WYRAZY, WYMAWIAJ JE Z PODZIAŁEM NA 

SYLABY .UŻYJCIE DO TEGO BĘBENKA I WYSTUJUJCIE LUB PO PROSTU 

WYKLASKUJCIE DŁOŃMI  WSZYSTKIE SYLABY SKŁADAJĄCE SIĘ NA PODANY WYRAZ. 

NASTĘPNIE USUŃ Z POLA WIDZENIA OBRAZKI I KARTECZKI Z WYRAZAMI 

.WYPOWIADAJ TYLKO SŁOWA. ZADANIEM DZIECKA JEST WYSTUKAĆ ILOŚĆ SYLAB I 

POŁOŻYĆ TYLE SAMO KÓŁEK - ŻETONÓW, A NA KONIEC DOBRAĆ ODPOWIEDNI 

OBRAZEK. 

WESOŁEJ ZABAWY ! 

 

 

HU - LAJ - NO - GA  MYSZ    PA - PU - GA AU -TO 



Mgr Katarzyna Onuchowska 

 
1.Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji. 

-najpierw dziecko pokazuje palcem i nazwa wszystkie owady: To jest …. 

- zadajesz pytanie : Pokaż motyla 

- nazwy owadów dzielicie na sylaby klaszcząc w ręce. 

-następnie kolorem czerwonym zaznacza wszystkie samogłoski A,E,I,O,U,Y 

-wyrazy przepisuje na kartkę po śladzie lub samodzielnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MOTYL                                    KONIK POLNY                               BIEDRONKA   

            MO-TY                                   KO-NIK   POL-NY                            BIE-DRON-KA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         WAŻKA                                             MUCHA 

                         WAŻ-KA                                          MU-CHA 

 
2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. 

Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku nastepujące pytania. 

 

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M? 

-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoske M? 

 

-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B? 

-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B? 

 

-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W? 

-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W? 
 

Mgr Ewelina Gancarz 

 
Propozycje ćwiczeń: 
 

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

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

rodziców). 



 Oliwia CH. 

Mgr Iwona Zając 

 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ LUSTERKO, NAJLEPIEJ TAKIE, ŻEBY WIDOCZNE    W NIM BYŁO DZIECKO I 

DOROSŁY. USIĄDŹCIE PRZED LUSTERKIEM I POBAWCIE SIĘ WSPÓLNIE. PREZENTUJ DZIECKU ZABAWY - 

DZIECKO OBSERWUJE I NAŚLADUJE. WESOŁEJ ZABAWY !  

2. Ćwiczenia warg i policzków  

• Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do 

drugiej – wargi złączone.• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do 

łuków zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”.   • Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – 

jak przy cmoknięciu. • Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. • Nic nie powiem – 

mocne zaciśnięcie rozciągniętych warg. • Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, 

smutna mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie 

wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi 

nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie..  • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak 

u ryb.  • Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów. • Echo - 

dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. • Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem 

górnej.  • Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora  

2. Ćwiczenia języka  

• Dotykanie palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je 

zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać, 

gdy mamy zamkniętą buzię. • Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu kawałków 

kukurydzianych chrupek. • Zlizywanie nutelli, miodu, dżemu itp. z podniebienia przy szeroko otwartych 

ustach.  • Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie, 

wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. • Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem 

tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. • Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język 

także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. • Chomik - wypycha 

policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. • 

Zawody - kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ?  • Malarz - 

maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w 

stronę gardła. • Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła 

tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. Usta szeroko otwarte! • Żyrafa - ma długą szyję, 

wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, w kierunku nosa, 

najdalej jak potrafisz. • Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz 

dosięgnąć językiem do ostatniego ząbka na górze i na dole, z prawej i lewej strony.(Usta otwarte, żuchwa 

nieruchoma)  



Mgr Alicja Borys-Fizela 

 
DROGI RODZICU DZISIAJ PROPONUJĘ ZAPOZNANIE SIĘ Z KRÓTKIMI FILMIKAMI 

INSTRUKTAŻOWYMI I PRACĘ W OPARCIU O NIE. POWODZENIA  

1.NAUKA STWIERDZANIA IDENTYCZNOŚCI- DOPASOWYWANIE PRZEDMIOTÓW POD 

WZGLĘDEM KOLORU 

 

RODZIC STAWIA PRZED DZIECKIEM TRZY POJEMNIKI W RÓŻNYCH, 

KONTRASTUJĄCYCH ZE SOBĄ KOLORACH. POJEMNIKI TE MOGĄ BYĆ CAŁKOWICIE 

POKRYTE DANYM KOLOREM LUB CZĘŚCIOWO (JAK NA FILMIE). RODZIC MODELUJE 

WYKONANIA ZADANIA, A NASTĘPNIE ZACHĘCA DZIECKO DO POWTÓRZENIA 

CZYNNOŚCI. ZADANIEM DZIECKA JEST UMIEŚCIĆ PODANE PRZEZ RODZICA 

PRZEDMIOTY W ODPOWIEDNIM POD WZGLĘDEM KOLORU POJEMNIKU/ KOSZYKU. 

 

https://edu.dalejrazem.pl/nauka-segregowania-elementow-ze-wzgledu-na-kolor 

 

2. SKŁADANIE OBRAZKA Z 2 CZĘŚCI:  

PROPONUJĘ WYKONANIE PROSTYCH PUZZLI 2- ELEMENTOWYCH W DOMU. 

WYSTARCZY KARTONIK, MAZAKI LUB KOLOROWY PAPIER DO WYCIĘCIA 

WYBRANYCH OWOCÓW. PO PRZYGOTOWANIU KARTONIKA Z OWOCEM 

NALEŻY GO ROZCIĄĆ NA PÓŁ (  JEDNAK PROPONUJĘ NA TYM ETAPIE 

JESZCZE ROZCIĘCIE PIONOWEA NIE  POZIOME). TAK PRZYGOTOWANYM 

ZESTAWEM MOŻNA ĆWICZYĆ  Z OLIWKĄUMIEJĘTNOŚĆ SKŁADANIA OBRAZKA 

Z 2 CZĘŚCI ( WEDŁUG WCZEŚNIEJSZYCH INSTRUKCJI).  POWODZENIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.dalejrazem.pl/nauka-segregowania-elementow-ze-wzgledu-na-kolor


3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY – BUDOWANIE Z KLOCKÓW. 

NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W 

PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA 

LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE 

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO 

TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY 

WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE UKŁADAJĄ 

WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W RELACJI. 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow 

 

4.  WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBRAZKÓW. 

RODZICU WSKAZUJ PALCEM  DZIECKU POJEDYNCZE  OBRAZKI. ZADANIEM DZIECKA 

JEST NAZWANIE OBRAZKA JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ ( WYPOWIEDZ 

NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY OBRAZKÓW LOSOWO I  MÓWI DO 

DZIECKA :,, POKAŻ OWCA… WIEWIÓRKA itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE WSKAZUJE RODZIC 

DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ  DZIECKA NA WŁAŚCIWY OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

5. ROZWIJANIE KOMUNIKACJI PECS 

PROSZĘ ARANŻOWAĆ JAK NAJWIĘCEJ SYTUACJI  MOTYWUJĄCYCH CÓRKĘ 

DO AKTYWNEJ KOMUNIKACJI.PROSZĘ  ARANŻOWAĆ SYTUACJEJ ABY CÓRKA  

PRZEGLĄDAŁA JAK NAJCZĘŚCIEJ SWOJĄ KSIĄŻECZKĘ PECS – OTWIERAŁA JĄ 

I WYBIERAŁA  POTRZEBNY W DANYM MOMENCIE OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow


Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia równoważne. 

 
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! 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Dziecko w klęku prostym, osoba 

ćwicząca, chwyta je za barki, łagodnie 

popycha w przód i na boki, nie 

powodując podparcia się dziecka na 

rękach. Powyższe ćwiczenie można 

wykonać trzymając dziecko za biodra 

kołysząc powoli w przód, w tył i na 

boki. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

Dziecko w przysiadzie z kolanami 

odwiedzionymi. Popychamy je 

trzymając na wysokości barków lub 

bioder w różnych kierunkach nie 

pozwalając jednocześnie, by się 

wywróciło. Czas ćwiczenia 2-4 

minuty. 

 

Dziecko w klęku prostym. Osoba 

ćwicząca, chwytając je za ręce w 

okolicy łokcia, sprowadza dziecko do 

siadu na pięty i ponownego wstania. 

Ćwiczenie należy wykonać płynnie i 

rytmiczne. Należy zwrócić uwagę żeby 

stopy lub podudzia nie były ułożone na 

zewnątrz. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

Dziecko staje naprzeciwko rodzica 

trzymając się za ręce, wykonujemy 

niewielki przysiad, półprzysiad. Czas 

ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

Dziecko klęczy jednonóż. Popychamy 

je, przytrzymując za barki, biodra lub 

kolano nogi wysuniętej do przodu , we 

wszystkich kierunkach, używając, by 

się nie przewróciło. Kolejnym etapem 

ćwiczenia jest chwyt dziecka za kolano 

i piętę nogi wysuniętej do przodu i 

przestawiamy lub poruszamy nią w 

różnych kierunkach. Czas ćwiczenia 2-

4 minuty. 

 

Dziecko staje naprzeciwko rodzica 

trzymając się za ręce,  następnie 

unosimy  nogę do góry, do przodu, na 

boki i do tyłu. Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. Czas ćwiczenia 2-4 

minuty. 

 

Dziecko stoi w lekkim rozkroku na 

całych stopach. Osoba ćwicząca 

popycha jego barki lub biodra w 

różnych kierunkach. Kolejnym etapem 

ćwiczenia jest stanie na jednej nodze, 

druga zgięta w kolanie 

podtrzymywana jest przez osobę 

ćwiczącą. Poruszając tą nogą w 

różnych kierunkach, wytraca się 

dziecko z równowagi. Można 

przytrzymać dziecko za rękę drugą 

dłonią. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

 

Dziecko staje naprzeciwko rodzica 

trzymając się za ręce, wchodzi na 

niewielkie podwyższenie i schodzi. 

Ćwiczenie wykonujemy lewą i prawą 

nogą. Czas ćwiczenia 2-4 minuty. 

Bibliografia: Borkowska M. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową,  WSiP Warszawa 1997 r. 



Miłosz P. 
 

 

Mgr Alicja Borys-Fizela 

 

RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE 

KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU. 

1.ROZWIJANIE ORIENTACJI W CZASIE 

 

RODZICU POPROŚ DZIECKO, ABY WYMIENIŁO WSZYSTKIE DNI TYGODNIA.  

ZAPYTAJ:  

JAKI DZIEŃ TYGODNIA JEST DZISIAJ?  

JAKI DZIEŃ TYGODNIA  BYŁ WCZORAJ? 

JAKI DZIEŃ TYGODNIA BĘDZIE JUTRO? 

2.UKŁADANIE WZORÓW Z  FIGUR 

RODZICU  ODRYSUJ NA KOLOROWYM PAPIERZE FIGURY SKŁADAJĄCE SIĘ NA  

SZABLON RYBY I WYTNIJ JE. ( FIGURY MOGĄ BYĆ W JEDNYM KOLORZE LUB KAŻDA 

FIGURA  W INNYM). ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOZENIE LUB NAKLEJENIE WZORU W 

KONTURACH. POWODZENIA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- BUDOWANIE Z KLOCKÓW. 

NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W 

PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA 

LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE 

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO 

TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY 

WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE UKŁADAJĄ 

WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W RELACJI. 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow 

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA-UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA 

BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW 

ZADANIEM DZIECKA JEST ZIDENTYFIKOWANIE OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO 

POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW I WYJAŚNIENIE DLACZEGO? (np. KOSZULKA NIE JEST 

ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ, PTAK MA 2 NOGI, BLUZKA JEST UBIERANA NA GÓRĘ CIAŁA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow


Mgr Katarzyna Onuchowska 

 
1.Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji. 

-najpierw dziecko pokazuje palcem i nazwa wszystkie owady: To jest …. 

- zadajesz pytanie : Pokaż motyla 

- nazwy owadów dzielicie na sylaby klaszcząc w ręce. 

-następnie kolorem czerwonym dziecko zaznacza wszystkie samogłoski A,E,I,O,U,Y 

-wyrazy przepisuje na kartkę samodzielnie lub po śladzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MOTYL                                    KONIK POLNY                               BIEDRONKA   

        MO-TY                                   KO-NIK   POL-NY                            BIE-DRON-KA 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                        WAŻKA                                             MUCHA 

                         WAŻ-KA                                          MU-CHA 

 
2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. 

Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku nastepujące pytania. 

 

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M? 

-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoske M? 

 

-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B? 

-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B? 

 

-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W? 

-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W? 

 

Mgr Ewelina Gancarz 

  
Propozycje ćwiczeń: 

1. Zaproponuj dziecku różnego rodzaju gąbki, szczotki, pumeks – niech dotyka, ugniata dłońmi, stopami.  

2. Tor przeszkód z dociskiem- przygotuj tor przeszkód z kołder, koca, sztucznej trawy, cokolwiek znajduje 

się w domu- o różniej fakturze i ciężkości. Poproś dziecko, żeby przechodziło pod spodem szukając np. 

piłki. W  trakcie przechodzenia dziecka przez  „tunel” dociśnij koc, aby dziecko poczuło niewielki nacisk. 



  Maksymilian W. 
 

Mgr Jolanta Staudt 

 
Witaj Maksiu, mam nadzieję, że powtarzasz sylabki. 

Przypominam! Mama głośno czyta, syn powtarza.  

Wskazujemy obrazek i sylaby. Stukamy palcem w sylaby trzy razy (tyle razy ile jest sylab pod obrazkiem ). 

Proszę codziennie, systematycznie ćwiczyć 

po kilka minut dziennie. Podczas ćwiczeń powinna panować cisza, należy wyłączyć telewizor i radio. 

Powodzenia i do rychłego zobaczenia!  

Materiały do ćwiczeń znajdują się poniżej. 

Pozdrawiam Panią i Maksia! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mgr Rut Brąś  

 
Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 

Temat: Ćwiczenie koncentracji. 

 

Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych, 

podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki 

czytania i pisania. 
 

 

 

 
 

mailto:szkola@zss-zary.pl


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr Tomasz Fetzki 
 

 

KIEROWCA TIRA – ZABAWA 
 

Proszę przygotować zabawkowy samochód – cieżarówkę oraz ok. 10 różnych 

małych przedmiotów (łyżka, korek, klucz, ołówek itp.) 

Następnie proszę zaproponować Maksowi zabawę w “kierowcę tira”: 

- proszę zapytać po kolei: “Gdzie leży łyżka?”, “Gdzie leży korek?” itd., a On 

za każdym razem ma odpowiedzieć “TU”, albo, jeśli się uda, niech mówi 

“TUTAJ”, 

- następnie proszę wymienić nazwę któregoś z przedmiotów i kazać mu włożyć 

go do ciężarówki. Proszę go pytać: “Kto kładzie korek do auta?”, On ma 

odpowiadać “JA” albo, jeszcze lepiej, “TO JA”. Tak robimy  z każdym z 

przedmiotów. 

- następnie niech “przywiezie towar” do Pani; prosze mu zadać pytanie: “Kto 

wiezie korek?”, a On odpowiada: “JA” albo “TO JA” itd., proszę też pytać: 

“Czym wieziesz korek?”, a On odpowiada: “AUTO”. Tak robimy z każdym z 

przedmiotów. 

- później Pani wybiera jakiś przedmiot, i “zawozi” go Maksowi, pytając: :Co 

ja wiozę”  - On ma odpowiedzieć: “TO”; proszę też pytać: “Kto wiezie 

ołówek?”, a On ma odpowiedzieć: “TY” albo “MAMA”, 

- następnie powtarzamy zabawę, wożąc po dwa, trzy albo i cztery przedmioty – 

tyle, ile Maksymilian jest w stanie zapamiętać i włożyć do samochodu. 

Życzę udanej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Igor K. 
 

Mgr Iwona Zając 

 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ LUSTERKO, NAJLEPIEJ TAKIE, ŻEBY WIDOCZNE    W NIM BYŁO DZIECKO I 

DOROSŁY. USIĄDŹCIE PRZED LUSTERKIEM I POBAWCIE SIĘ WSPÓLNIE. PREZENTUJ DZIECKU ZABAWY - 

DZIECKO OBSERWUJE I NAŚLADUJE. WESOŁEJ ZABAWY !  

3. Ćwiczenia warg i policzków  

• Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do 

drugiej – wargi złączone.• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do 

łuków zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”.   • Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – 

jak przy cmoknięciu. • Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. • Nic nie powiem – 

mocne zaciśnięcie rozciągniętych warg. • Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, 

smutna mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie 

wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi 

nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie..  • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak 

u ryb.  • Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów. • Echo - 

dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. • Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem 

górnej.  • Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora  

2. Ćwiczenia języka  

• Dotykanie palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je 

zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać, 

gdy mamy zamkniętą buzię. • Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu kawałków 

kukurydzianych chrupek. • Zlizywanie nutelli, miodu, dżemu itp. z podniebienia przy szeroko otwartych 

ustach.  • Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie, 

wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. • Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem 

tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. • Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język 

także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. • Chomik - wypycha 

policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. • 

Zawody - kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ?  • Malarz - 

maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w 

stronę gardła. • Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła 

tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. Usta szeroko otwarte! • Żyrafa - ma długą szyję, 

wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, w kierunku nosa, 

najdalej jak potrafisz. • Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz 

dosięgnąć językiem do ostatniego ząbka na górze i na dole, z prawej i lewej strony.(Usta otwarte, żuchwa 

nieruchoma)  



Mgr Andrzej Hendzak 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



Mgr Marzena Łabuda 

 

Igorku zadanie dla Ciebie od p. Marzeny. Popraw po śladzie i pokoloruj 

 

 
 

 

 

 

 



Igor F. 
 

Mgr Iwona Zając 

 

DROGIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 

GI RODZICU ! PRZYGOTUJ LUSTERKO, NAJLEPIEJ TAKIE, ŻEBY WIDOCZNE    W NIM BYŁO DZIECKO I 

DOROSŁY. USIĄDŹCIE PRZED LUSTERKIEM I POBAWCIE SIĘ WSPÓLNIE. PREZENTUJ DZIECKU ZABAWY - 

DZIECKO OBSERWUJE I NAŚLADUJE. WESOŁEJ ZABAWY !  

4. Ćwiczenia warg i policzków  

• Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do 

drugiej – wargi złączone.• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do 

łuków zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”.   • Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – 

jak przy cmoknięciu. • Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. • Nic nie powiem – 

mocne zaciśnięcie rozciągniętych warg. • Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, 

smutna mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie 

wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi 

nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie..  • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak 

u ryb.  • Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów. • Echo - 

dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. • Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem 

górnej.  • Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora  

2. Ćwiczenia języka  

• Dotykanie palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je 

zaczarowanym miejscem, parkingiem itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać, 

gdy mamy zamkniętą buzię. • Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu kawałków 

kukurydzianych chrupek. • Zlizywanie nutelli, miodu, dżemu itp. z podniebienia przy szeroko otwartych 

ustach.  • Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie, 

wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. • Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem 

tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. • Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język 

także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. • Chomik - wypycha 

policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. • 

Zawody - kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ?  • Malarz - 

maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w 

stronę gardła. • Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła 

tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. Usta szeroko otwarte! • Żyrafa - ma długą szyję, 

wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, w kierunku nosa, 

najdalej jak potrafisz. • Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz 

dosięgnąć językiem do ostatniego ząbka na górze i na dole, z prawej i lewej strony.(Usta otwarte, żuchwa 

nieruchoma)  



Mgr Andrzej Hendzak 

 
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 bacznej 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 woreczek palcami stóp 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 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. 

 
 

 

 

 



Mgr Rut Brąś  
 

Drodzy Państwo. 

Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i 

rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie 

kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko 

potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut 

Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin. 

Rut Brąś 

 
Temat: Ćwiczenie koncentracji. 

 

Zamieszczone na karcie ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności różnicowania liter od innych, 

podobnych. Biegłe opanowanie tej umiejętności przyczynia się do łatwiejszego opanowania nauki 

czytania i pisania. 
 

 

 

 
 

mailto:szkola@zss-zary.pl


 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krystian B. 

Mgr Andrzej Hendzak 

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 bacznej 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 woreczek palcami stóp 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr Tomasz Fetzki 
 

KIEROWCA TIRA – ZABAWA 
 

Proszę przygotować zabawkowy samochód – cieżarówkę oraz ok. 10 różnych 

małych przedmiotów (łyżka, korek, klucz, ołówek itp.) 

Następnie proszę zaproponować Krystianowi zabawę w “kierowcę tira”: 

- proszę zapytać po kolei: “Gdzie leży łyżka?”, “Gdzie leży korek?” itd., a On 

za każdym razem ma odpowiedzieć PEŁNYM ZDANIEM: “Łyżka leży tutaj”. 

itd., 

- następnie proszę wymienić nazwę któregoś z przedmiotów i kazać mu włożyć 

go do ciężarówki. On, robiąc to, ma za każdym razem PEŁNYM ZDANIEM 

mówić: “Kładę korek do auta” itd., 

- następnie niech “przywiezie towar” do Pani; prosze mu zadać pytanie: “Kto 

wiezie korek?”, a On odpowiada: “Ja wiozę korek” itd., 

- później Pani wybiera jakiś przedmiot, i “zawozi” go Krystianowi, 

pytając: :Co ja wiozę”  - On ma odpowiedzieć: “Ty wieziesz ołówek” albo 

“Mama wiezie ołówek” itd., 

- następnie powtarzamy zabawę, wożąc po dwa, trzy albo i cztery przedmioty – 

tyle, ile Krystian jest w stanie zapamiętać i wymienić  w zdaniu. 

Życzę udanej zabawy! 

 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynek poproś dziecko żeby samo 

oddzieliło rodzynki od słonecznika. 

2. Włóż do worka, poszewki kilka zabawek- poproś dziecko, żeby wyciągnęło np. piłkę, bez 

kontroli wzrokowej 

 

 

 



Bartosz S. 

 

Dr Tomasz Fetzki 

KIEROWCA TIRA – ZABAWA 
 

Proszę przygotować zabawkowy samochód – cieżarówkę oraz ok. 10 różnych 

małych przedmiotów (łyżka, korek, klucz, ołówek itp.) 

Następnie proszę zaproponować Bartkowi zabawę w “kierowcę tira”: 

- proszę zapytać po kolei: “Gdzie leży łyżka?”, “Gdzie leży korek?” itd., a On 

za każdym razem ma wskazywać odpowiedni przedmiot oraz,                w 

miarę możności, próbować mówić “TU”, 

- następnie proszę wymienić nazwę któregoś z przedmiotów i kazać mu włożyć 

go do ciężarówki. Proszę go pytać: “Kto kładzie korek do auta?”, On ma 

wskazywać na siebie oraz, w miarę możności, próbować mówić “JA”. Tak 

robimy z każdym z przedmiotów. 

- następnie niech “przywiezie towar” do Pani; prosze mu zadać pytanie: “Kto 

wiezie korek?”, a On wskazuje na siebie oraz, w miarę możności, próbuje 

mówić “JA”. Proszę też pytać: “Czym wieziesz korek?”, a On ma wskazać na 

samochód. Tak robimy z każdym z przedmiotów. 

- później Pani wybiera jakiś przedmiot, i “zawozi” go Bartkowi, pytając: :Co 

ja wiozę” - On ma wskazać przedmiot i próbować mówić: “TO”; proszę też 

pytać: “Kto wiezie ołówek?”, a On ma wskazać na Panią  i próbować mówić: 

“TY” albo “MAMA”, 

- następnie powtarzamy zabawę, wożąc po dwa, trzy albo i cztery przedmioty – 

tyle, ile Bartek jest w stanie zapamiętać i włożyć do samochodu. 

 

Mgr Ewelina Gancarz 

 
 Propozycje ćwiczeń: 
 

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

rodziców). 

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



Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Rozpoznawanie, naśladowanie globalne wyrazów. Szereg rosnący – naśladowanie 

Proszę prowadzić ćwiczenia globalnego rozpoznawania, naśladowania wyrazów – według załączonych wcześniej wskazówek 

Proszę rozciąć drugi rząd obrazków – zadaniem Bartka jest ułożenie/naśladowanie na zasadzie „taki sam” – od lewej do prawej strony. Pani układa/naśladuje pierwszy 

obrazek, Bartek kontynuuje/naśladuje szereg 

 

 

 

 



Tymon S. 

 

Mgr Alicja Borys-Fizela 

 

DROGI RODZICU WYDRUKUJ KARTY LUB POKAZUJ DZIECKU ELEMENTY NA EKRANIE 

KOMPUTERA/TABLETU/TELEFONU.  

1.WSKAZYWANIE/NAZYWANIE OBIEKTÓW NA OBRAZKACH  

RODZICU WSKAZUJ PALCEM  DZIECKU POJEDYNCZE  OBRAZKI. ZADANIEM 

DZIECKA JEST NAZWANIE OBRAZKA .JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA- ZAMODELUJ( 

WYPOWIEDZ NAZWĘ ). PÓŹNIEJ RODZIC WYBIERA NAZWY OBRAZKÓW LOSOWO I  

MÓWI DO DZIECKA :,, POKAŻ MOTYL… WIEWIÓRKA itd.”. JEŚLI DZIECKI NIE 

WSKAZUJE RODZIC DEMONSTRUJE SAM LUB PROWADZI RĘKĘ  DZIECKA NA 

WŁAŚCIWY OBRAZEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ZABAWY- BUDOWANIE Z KLOCKÓW. 

 
NA FILMIE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY DWA ETAPY NAUKI ZABAWY KLOCKAMI. W 

PIERWSZYM ETAPIE DO BUDOWY WIEŻY WYKORZYSTANA ZOSTAŁA OKREŚLONA 

LICZBA KLOCKÓW. ZABAWA TRWA TAK DŁUGO, AŻ WSZYSTKIE KLOCKI NIE 

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE. W DRUGIM ETAPIE NAUKI ZABAWY WYKORZYSTANO 

TIMER. KLOCKÓW JEST O WIELE WIĘCEJ, NATOMIAST CZAS TRWANIA ZABAWY 

WYZNACZA TIMER. W OBU ODCINKACH, RODZIC Z DZIECKIEM WSPÓLNIE 

UKŁADAJĄ WIEŻĘ Z KLOCKÓW, ZACHOWUJĄC ZASADĘ NAPRZEMIENNOŚCI W 

RELACJI. 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow 

 

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA. 

 ZADANIEM DZIECKA JEST ZIDENTYFIKOWANIE OBRAZKA,KTÓRY NIE PASUJE DO 

POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW I WYJŚNIENIE DLACZEGO ( np. CHŁOPIEC MA 

KAPELUSZ NA GŁOWIE, INNI CHŁOPCY NIE MAJĄ itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.dalejrazem.pl/z-4-13-zabawa-konstrukcyjna-budowanie-z-klockow


 

 

 

4. UKŁADANIE WZORÓW Z FIGUR 

 

RODZICU  ODRYSUJ NA KOLOROWYM PAPIERZE FIGURY SKŁADAJĄCE SIĘ NA  

SZABLON RYBY I WYTNIJ JE. ( FIGURY MOGĄ BYĆ W JEDNYM KOLORZE LUB 

KAŻDA FIGURA  W INNYM). ZADANIEM DZIECKA JEST UŁOZENIE LUB NAKLEJENIE 

WZORU W  

KONTURACH. POWODZENIA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynek poproś dziecko żeby samo oddzieliło 

rodzynki od słonecznika. 

2. Włóż do worka, poszewki kilka zabawek- poproś dziecko, żeby wyciągnęło np. piłkę, bez kontroli 

wzrokowej. 

 

 

 

 

 

 



Amelia K. 

 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Memory – rymy. 

Rodzicu, podklej  kartkę tekturą. Nazwijcie obrazki. Poproś dziecko, aby wycięło obrazki. Zagrajcie w memory. 

Poszukajcie pary wyrazów, które się rymują (kaczka-taczka, szelki-muszelki, statek-bratek, tor-por, myszka-szyszka,  

gruszka-poduszka, szafa-żyrafa, znaczki-paczki). Możecie wyrazy podzielić na sylaby. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 
 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha. 

 
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 tyłem. Nogi wyprostowane i 

złączone. Ręce wyprostowane leżą na 

podłodze wzdłuż tułowia. Ruch: 

Uniesienie głowy nad podłogę – 

wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: W czasie 

ćwiczenia barki powinny przylegać do 

podłogi. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Naprzemienne unoszenie 

wyprostowanych nóg nisko! nad 

podłogę. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 

 

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 5-7 sek. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: w czasie 

ćwiczenia barki powinny przylegać do 

podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem. 

Dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane 

i złączone. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Rytmiczne unoszenie i 

opuszczanie wyprostowanych  nóg 

nisko! nad podłogę. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy 

wysoko nóg. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

w pozycji ”skrzydełka” leżą na 

podłodze. Na brzuchu ułożony 

woreczek lub książka. 

Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z 

dmuchnięciem na woreczek i powrót 

do leżenia. Powtórzenia: 3 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 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 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. 

 

 

 



Damian M. 

 

Mgr Jolanta Staudt 

 
Temat: Odpowiadamy na pytania do tekstu pt.,, Sowa”. 

Witaj Damianie! 

Poniżej znajduje się tekst. Proszę Pana o dwukrotne przeczytanie tekstu, następnie pytań. 

• Odpowiedz na poniższe pytania. 

• Połącz pytania z odpowiednimi obrazkami. 

• Pokoloruj sylaby wg poniżej zamieszczonej instrukcji. 

• Przeczytaj głośno sylaby. 

Miłej pracy, Pozdrawiam! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



Mgr Marzena Łabuda 

 

Damianku dla Ciebie zadanie od p. Marzeny. Licz głośno.  

 

 

 

 

 



Mgr Agnieszka Urbanowicz 

 
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mm. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 
 

Zasady ćwiczeń:  Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone we wcześniejszych materiałach. 
 
Lp.  

Zdjęcie/Rysunek 

 

Opis ćwiczenia 

 

Ilość 

powtórzeń 

 

Uwagi 

1. 

 

P.w.- klęk podparty (rys. a).  

Ruch: Podciągamy lewe kolano 

w kierunku głowy, głową zaś 

wykonujemy skłon między 

ramiona (rys. b). Powracamy do 

P.w. Wykonujemy identyczny 

ruch PN. 

 

2 serie po 8 

powtórzeń. 

 

P.w. – pozycja 

wyjściowa 

 

PN - prawa noga 

LN – lewa noga 

 

2. 

 

P.w.- jw.(rys. a).  

Ruch: Podnosimy w górę prawą 

nogę, prostując ją, jednocześnie 

unosząc w górę i w przód, na 

wysokość głowy, lewą rękę (rys. 

b). Powracamy do pozycji 

wyjściowej. Teraz wykonujemy 

ten sam ruch lewą nogą i prawą 

ręką. 

 

2 serie po 8 

powtórzeń. 

 

3. 

 

P.w.- leżenie przodem( na 

brzuchu ), RR rozłożone pod 

kątem prostym w stosunku do osi 

ciała (rys. a).  

Ruch: Unosimy obie 

wyprostowane ręce maksymalnie 

w górę (rys. b). 

 

2 serie po 8 

powtórzeń. 

RR –ramiona 

 

Pod brzuch 

wkładamy zwinięty 

kocyk 

4. 

 

P.w.- leżenie przodem ( na 

brzuchu)  czoło oparte o podłoże, 

złączone dłonie spoczywają na 

pośladkach (rys. a).  

Ruch: Unosimy złączone dłonie 

maksymalnie w górę (rys. b). 

 

2 serie po 8 

powtórzeń. 

 
NN – nogi 
 
Pod brzuch 

wkładamy zwinięty 

kocyk 

5. 

 

P.w.- PW: Leżenie tyłem NN 

ugięte w stawach kolanowych 

(rys. a). 

Ruch:  Podciągamy PN, zgiętą w 

kolanie, w kierunku klatki 

piersiowej (rys. b). Powracamy 

do P.w.. To samo LN. 

 

2 serie po 8 

powtórzeń. 

 

PN - prawa noga 

LN – lewa noga 

 

6. 

 

P.w. – jw.  (rys. a).  

Ruch: Podciągamy oba kolana do 

łokci z jednoczesnym skłonem 

głowy (rys. b). Staramy się 

dotknąć kolanami głowy. 

 

2 serie po 8 

powtórzeń 

 

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup  klucz do zdrowia  

 

 

 

 



Kryspin W. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Znam literki 

 

Rodzicu, poproś, aby dziecko połączyło dużą i małą literę w pary. Nazwijcie je. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Napisz te litery, które potrafisz. Najpierw możesz poćwiczyć ich pisanie po śladzie. 

 

O o A a I i K k M m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T t B b L l P p R r 



Mgr Jolanta Staudt 

 
Temat: Odpowiadamy na pytania do tekstu pt.,, Sowa”. 

Witaj Kryspin! 

Poniżej znajduje się tekst. Proszę Pana o dwukrotne przeczytanie tekstu, następnie pytań. 

• Odpowiedz na poniższe pytania. 

• Połącz pytania z odpowiednimi obrazkami. 

• Pokoloruj sylaby wg poniżej zamieszczonej instrukcji. 

• Przeczytaj głośno sylaby. 

Miłej pracy, Pozdrawiam! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
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 do ściany. 

Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń 

pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. Ruch- Napięci 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. 7) P.w.- Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz na 

odcinku ok. 2 metrów z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i przeniesieniem 

wyprostowanych rak w górę w skos, 

wydech ustami w czasie pięciu 

kroków i opuszczeniem rąk. 

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. 

 

 
 


