
Tomasz K. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Kolory. 

Rodzicu, nazwij wszystkie obrazki. Poproś, aby Tomek potem wskazał, gdzie jest banan, biedronka, truskawka, pomidor, 

słońce, kaczuszka, cytryna. Połóż na stole dwie kredki: czerwoną i żółtą. Pokaż kolor żółty i poproś, aby pokazał, co jest 

żółte, a następnie to pomalował. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 
 

 

Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej. 

 
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, z maksymalny 

rozwarciem kolan. 

Ruch: Powolne krążenie obustronne 

wyprostowanych ramion w tył, jak 

najbardziej odwodzenie w tył, z 

jednoczesnym ściąganiem łopatek. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad skrzyżny, 

ramiona w skurczu pionowym, dłonie 

zaciśnięte w pięść. Ruch: Wdech- 

ramiona unosimy w górę, otworzenie 

dłoni-wydech, ramiona wracają do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia:   

2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

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

skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej 

strony trzyma wstążki (tasiemki) . 

Ruch: Wdech nosem, ze skrętem 

głowy w bok a następnie dmuchnięcie 

na wstążkę. Ilość powtórzeń: 2 serie 

po 3 powtórzenia, między seriami ok. 

30-60 sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. 

Rodzic trzyma nad ustami piórko (lub 

kawałek waty) Ruch: Silne 

dmuchnięcia w piórko które puszcza 

Rodzic. Ilość powtórzeń: 2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 30-

60 sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi  ćw. 2-3 minuty przerwy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny, w 

dłoniach trzymana oburącz laska. 

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem 

rąk z laską w górą do położenia na 

podłodze za głową, a następnie 

wydech ustami, z przeniesieniem laski 

na uda. Powtórzenia:  2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 30-60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. Ruch: Marsz 

po pokoju. Wdech nosem, z 

uniesieniem rąk w górą a następnie 

wydech ustami z jednoczesnym 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia:   

2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Na 

brzuchu leży trzymana oburącz laska 

(kij). Ruch: Wdech nosem, z 

przeniesieniem rąk z laską w górą do 

położenia na podłodze za głową, a 

następnie wydech ustami, z 

przeniesieniem rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 

3  powtórzenia, między seriami ok. 30-

60 sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

 

Ćw. nr 8) P.w.- P.w.-Siad na 

krzesełku. Na stole naczynie  z wodą. 

W wodzie zanurzona rurka. 

Ruch: Wdmuchiwanie powietrza do 

wody przez rurkę. Ilość powtórzeń: 2 

serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi  ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r. 

              2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r 

 



Laura K. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  
 
Temat: Czytamy tekst. Rozpoznajemy literki. 
 
 
 
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania, sprawdź, czy zadania zostały poprawnie 
zrobione. 
 
 
zad. 1. Odszukaj wszystkie litery T, t i otocz je niebieskimi pętlami 
 
 

i T m 
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zad. 2. Przeczytaj wyrazy: 

 

MAMA MATA TAMA TOLA 

 
zad. 3. Przeczytaj tekst. Podkreśl zdanie, które pasuje do obrazka. 

 
 

 

To tata. A to? A to mama. 

 

Tata ma . 
 
 

A mama? Mama ma . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i mięśnie ściągające łopatki. 

 
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 – 

Leżenie przodem. Nogi wyprostowane 

i złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona. 

Pod brzuchem w okolicach pępka, 

zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch- 

Wymach rękoma w górę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”. Ruch- Uniesienie rąk w 

górę, z wytrzymaniem ok 2-3 sek. 

wyciągniętych rąk w górze. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce w 

pozycji „skrzydełek” uniesione nad 

podłogę. Głowa uniesiona, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod brzuchem 

w okolicach pępka, zrolowany kocyk 

lub ręcznik. Ruch- Uniesienie rąk w 

górę i „klepanie” dłońmi w podłogę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane, głowa wyciągnięta w 

górę, wzrok skierowany przed siebie. 

Ręce w pozycji „skrzydełek”. Ruch- 

Skłon głowy w tył i powrót do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 

6 razy.  

 

Ćw. 3) P.w.-  Siad ugięty. Ręce oparte 

na podłodze z tylu. Ruch- Uniesienie 

bioder do linii łączącej barki i kolana. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce 

wyprostowane, wyciągnięte w przód 

przed siebie. Głowa uniesiona, 

wyciągnięta w przód, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod brzuchem 

w okolicach pępka, zrolowany kocyk 

lub ręcznik. Ruch- klaśnięcie w 

dłonie, następnie przeniesienie 

wyprostowanych rak bokiem nad 

podłogą do bioder i klaśnięcie w 

dłonie nad biodrami. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

w pozycji „skrzydełek”. Leżą na 

podłodze. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

wydech ustami. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w 

pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na 

podłodze, leży piłeczka lub wata, 

piórko. Ruch-  Wdech nosem, a 

następnie silne dmuchnięcie w 

piłeczkę, tak aby potoczyła się do 

przodu. Powtórzenia: 3 razy. 

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 



Mgr Katarzyna Onuchowska  
 

Temat: Wiosna –nowalijki. 

 

1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby i  głoski. Czrwoną 

kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y) 

 

                                           

 

     

 

SAŁATA               POMIDOR                   OGÓREK               RZODKIEWKA            SZCZYPIOR 

 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . Stwórz wiosenną kanapkę. Wytnij, nazwij i przyklej nowalijki 

na kromce chleba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

    

  

                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Mikołaj C. 
 

 

Mgr Iwona Zając 

 

DROGI  RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ  I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW 

PRZYGOTUJ DZIECKU TABELKĘ I ORAZKI . (MOŻESZ TEŻ ZAPROPONOWAĆ, WSPÓLNE RYSOWANIE -.JEDEN 

OBRAZEK W OKIENKU). PRYGOTUJCIE TEŻ KOLOROWE ZAKRĘTKI OD BUTELEK, NA KTÓRYCH NAPISZECIE 

MARKEREM WSZYSTKIE LITERY POLSKIEGO ALFABETU.  

 

 

 

 

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA,  ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z 

PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA ) 

I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ  WPISYWAĆ 

SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY.  KIEDY DZIECKO 

DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC  OSTATNIĄ 

LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU. 

LUSTRO 

 

ZĘBY IGŁA UL 

WODA 

  

NAMIOT KOŁO KREDKI 

USTA 

  

OSA MIÓD ZEGAAR 

STÓŁ 

 

WOREK ARBUZ ZAJĄC 

 

 

 

 

 

 

     



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i mięśnie ściągające łopatki. 

 
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 – 

Leżenie przodem. Nogi wyprostowane 

i złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona. 

Pod brzuchem w okolicach pępka, 

zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch- 

Wymach rękoma w górę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”. Ruch- Uniesienie rąk w 

górę, z wytrzymaniem ok 2-3 sek. 

wyciągniętych rąk w górze. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce w 

pozycji „skrzydełek” uniesione nad 

podłogę. Głowa uniesiona, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod brzuchem 

w okolicach pępka, zrolowany kocyk 

lub ręcznik. Ruch- Uniesienie rąk w 

górę i „klepanie” dłońmi w podłogę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane, głowa wyciągnięta w 

górę, wzrok skierowany przed siebie. 

Ręce w pozycji „skrzydełek”. Ruch- 

Skłon głowy w tył i powrót do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 

6 razy.  

 

Ćw. 3) P.w.-  Siad ugięty. Ręce oparte 

na podłodze z tylu. Ruch- Uniesienie 

bioder do linii łączącej barki i kolana. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce 

wyprostowane, wyciągnięte w przód 

przed siebie. Głowa uniesiona, 

wyciągnięta w przód, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod brzuchem 

w okolicach pępka, zrolowany kocyk 

lub ręcznik. Ruch- klaśnięcie w 

dłonie, następnie przeniesienie 

wyprostowanych rak bokiem nad 

podłogą do bioder i klaśnięcie w 

dłonie nad biodrami. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

w pozycji „skrzydełek”. Leżą na 

podłodze. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

wydech ustami. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w 

pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na 

podłodze, leży piłeczka lub wata, 

piórko. Ruch-  Wdech nosem, a 

następnie silne dmuchnięcie w 

piłeczkę, tak aby potoczyła się do 

przodu. Powtórzenia: 3 razy. 

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 



Mgr Alicja Borys-Fizela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGI RODZICU  DZISIAJ DO ZABAWY Z APRASZA WESOŁA MAŁPKA. FIKI MIKI  

PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA STRONĘ Z 

PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO 

NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA BANANA Z MIGAJĄCĄ ŁAPKĄ. RODZICU JEŚLI  

CHCESZ POWIĘKSZYĆ  OBRAZ KONKRETNEGO ĆWICZENIA- SKOPIUJ  CAŁĄ 

ZAWARTOŚĆ SLAJDU DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO.   

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY  

 

 

https://view.genial.ly/5ea291496489ab0dc222ae81/interactive-image-mikolaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ea291496489ab0dc222ae81/interactive-image-mikolaj


Maciej F. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Ćwiczenia orientacji przestrzennej. 

Zad. 1 Rodzicu omów obrazki z dzieckiem  (np. Na pierwszym obrazku prezent jest na stole, a tutaj jest pod stołem. 

Dziewczynka jest za zjeżdżalnią, chłopiec przed. To pudełko jest zamknięte, a to otwarte.) Teraz Rodzicu poproś, aby 

dziecko pokazało: gdzie prezent jest pod stołem? gdzie pudełko jest otwarte, itd.  A następnie poproś, aby samo 

nazwało położenie przedmiotów, dzieci na rysunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Iwona Zając 

 

DROGI  RODZICU! PODAWANIE PIERWSZEJ  I OSTATNIEJ LITERY WYRAZÓW 

PRZYGOTUJ DZIECKU TABELKĘ I ORAZKI . (MOŻESZ TEŻ ZAPROPONOWAĆ, WSPÓLNE RYSOWANIE -.JEDEN 

OBRAZEK W OKIENKU). PRYGOTUJCIE TEŻ KOLOROWE ZAKRĘTKI OD BUTELEK, NA KTÓRYCH NAPISZECIE 

MARKEREM WSZYSTKIE LITERY POLSKIEGO ALFABETU.  

 

 

 

 

POPROŚ DZIECKO, ABY WYBRAŁO I WYPOWIEDZIAŁO NAZWĘ OBRAZKA,  ODSZUKAŁO ZAKRĘTKĘ Z 

PIERWSZĄ LITERĄ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU (RODZIC TYLKO WYPOWIADA SŁOWO- NAZWĘ OBRAZKA ) 

I UMIEŚCIŁO JĄ W OKIENKU , GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DANY OBRAZEK.NIE NALEŻY WCZEŚNIEJ  WPISYWAĆ 

SŁÓW DO OKIENEK W TABELCE. DOPIERO PO PODANIU PRZEZ DZIECKO PIERWSZEJ LITERY.  KIEDY DZIECKO 

DOPASUJE JUŻ WSZYSKIE LITERY DO OBRAZKÓW, TAK SAMO POSTĘPUJCIE ,PROSZĘ,WSKAZUJĄC  OSTATNIĄ 

LITERĘ WYPOWIEDZIANEGO WYRAZU. 

LUSTRO 

 

ZĘBY IGŁA UL 

WODA 

  

NAMIOT KOŁO KREDKI 

USTA 

  

OSA MIÓD ZEGAAR 

STÓŁ 

 

WOREK ARBUZ ZAJĄC 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz 

  
Propozycje ćwiczeń: 

1. Chodzenie po murkach, krawężnikach- wskakiwanie i zeskakiwanie 

2. Naśladowanie odgłosów płynących z urządzeń domowych np. czajnik, odkurzacz. 

 

    
 



Alan B. 
 

 

Mgr Jolanta Staudt 

 
Temat: Dodajemy.  

 

Proszę rodziców o pomoc w wykonaniu zadania. 

 

Miłej Pracy 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Barbara Góra 

 

 
Temat: Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową. 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Zadaniem Alana jest przyjrzenie się obu obrazkom, a następnie znalezienie 10 różnic.  

Kolejną czynnością jest opisanie przez Alana co widzi na tych obrazkach. 

 

 
 

 
 
 

W tym zadaniu Alan powinien przyjrzeć się dokładnie liniom i skazać pojazdy, które ukryły się w tym obrazku. Dla 

ułatwienia każdy pojazd zaznaczono innym kolorem. 

 

 
 

 

 



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 

 

Uwalnianie się od smutków to proces, przez który należy dziecko poprowadzić krok po kroku. Jeżeli nauczymy 

je akceptować fakt, że w życiu zdarzają się czasem trudne chwile, w przyszłości nie będzie ich przeżywało w 

przesadny sposób. To ćwiczenie zaczerpnięte z sofrologii (technika relaksacyjna, która wpływania na 

świadomość, mana celu wprowadzić równowagę między ciałem a umysłem, pobudza prawą półkulę mózgu, 

aby podnieść poziom kreatywności) przyda mu się w życiu. Przechodzenie do innych czynności, dziękowanie 

za to, czego się doświadczyło, zrozumienie, że każde zdarzenie czegoś uczy – oto umiejętności, jakich można 

nabyć dzięki temu ćwiczeniu. Na początku pomóżcie Państwo dziecku w jego wykonaniu, nie wahajcie się 

wzbogacić tekstu swoimi sugestiami. 

Ćwiczenie: 

Znajdźcie w domku spokojne miejsce, możecie przyjąć pozycje siedzącą lub leżącą. 

1. Oddychaj powoli. Rób wdech przez nos i wypuszczaj powietrze ustami lub nosem, jak chcesz. Zamknij oczy 

i dalej oddychaj w swoim tempie. Wyobraź sobie, że masz czarodziejską różdżkę, która pozwala Ci zobaczyć 

minione zdarzenia. Przywołaj jakąś sytuację, którą źle wspominasz. Dzięki różdżce jeszcze raz widzisz tę scenę 

lub przynajmniej odczuwasz jej atmosferę. 

2. Wyobraź sobie, że za pomocą różdżki potrafisz stworzyć wielką mydlana bańkę. Hop! Gotowe… Widzisz 

bańkę? Umieść w niej teraz tę nieprzyjemna scenę, a następnie dmuchaj w bańkę. Zobacz, jak unosi się coraz 

wyżej i wyżej, aż w końcu znika w górze, unosząc wszystkie swoje smutki! Zrobione. Ty sam stałeś się lekki 

jak mydlana bańka. Oddychaj spokojnie. Powiedź swojemu smutkowi „Żegnaj”! 

3. Na koniec odpocznij kilka chwil, spokojnie oddychając. Dziecko może rozetrzeć jedna dłoń o drugą i 

rozprowadzić powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, ze smutki jeszcze szybciej 

ulecą. 

 

Wariant: 

Można kontynuować ćwiczenie, zachęcając dziecko, by leżąc w swojej mydlanej bańce, przeniosło się nad 

brzeg morza i wsłuchało w szum fal. 

 

 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świadomość


Antoni W. 
 

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 Agnieszka Małkiewicz 

 
Samogłoski prymarne – rozpoznawanie, naśladowanie 

 

A A U U i i 
 

Mamo pomóż proszę Antkowi. Proszę wyciąć auta, nakleić na gruby papier/tekturkę. Rozciąć załączone samogłoski. Zadaniem Antka jest: 

a. Rozpoznanie (wybiera spośród dwóch) kolejno samogłosek A U i oraz przyklejenie każdej z nich na inne auto 

b. Rozpoznanie autek (samogłosek) i przyklejenie samochodów do pudełek po zapałkach (do bocznej krawędzi) 

c. Rozpoznanie pozostałych samogłosek z załączonego zestawu i włożenie kolejno do właściwego samochodu  - np. A do pudełeczka/samochodu A. Każdy samochód 

może odjechać do garażu oznaczonego samogłoską  (można użyć tych większych, załączonych wcześniej) 

d. Teraz można rozładować samochody aby pomalować ładunek – samogłoski – rozpoznawać /naśladować wypowiedzianą samogłoskę – kolorować.



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 

 

 

1. Składanie obrazka z dwóch części. Proszę obejrzeć przykładowy filmik. 

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

Teraz proszę przygotować 3 proste obrazki i przeciąć je na pół a następnie powiedzieć dziecku, by je połączyło. 

 

2. Poznajemy pojęcie duży – mały. Proszę nasypać do miski suchego ryżu, a następnie włożyć do miski duży i 

mały słoik, napełniamy je ryżem. Proszę podejrzeć propozycje podane w poniższym filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=AaFrmBa3MCk 

 

3. Do tego zestawu dorzucamy jeszcze wszelkie masowanki ;) 
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Hanna Ni. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: W świecie liter i cyfr. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż mu wykonać zadanie, jeśli będzie to konieczne. Nazywajcie kolory kredek, 

jakimi będziecie zamalowywać cyfrę. 

zad. 1. Policz pszczółki i zamaluj (jeśli to możliwe) odpowiednią cyfrę. Policz muchomorki i zamaluj odpowiednią cyfrę. 

Policz cukierki i zamaluj odpowiednia cyfrę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zad. 2. Pokaż, gdzie jest litera B, A, C. Poszukaj takich samych liter na klockach. Jeśli możesz pokoloruj takie same litery 

jednym kolorem. Jakich kolorów użyłeś? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i mięśnie ściągające łopatki. 

 
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 – 

Leżenie przodem. Nogi wyprostowane 

i złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona. 

Pod brzuchem w okolicach pępka, 

zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch- 

Wymach rękoma w górę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”. Ruch- Uniesienie rąk w 

górę, z wytrzymaniem ok 2-3 sek. 

wyciągniętych rąk w górze. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce w 

pozycji „skrzydełek” uniesione nad 

podłogę. Głowa uniesiona, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod brzuchem 

w okolicach pępka, zrolowany kocyk 

lub ręcznik. Ruch- Uniesienie rąk w 

górę i „klepanie” dłońmi w podłogę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane, głowa wyciągnięta w 

górę, wzrok skierowany przed siebie. 

Ręce w pozycji „skrzydełek”. Ruch- 

Skłon głowy w tył i powrót do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 

6 razy.  

 

Ćw. 3) P.w.-  Siad ugięty. Ręce oparte 

na podłodze z tylu. Ruch- Uniesienie 

bioder do linii łączącej barki i kolana. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce 

wyprostowane, wyciągnięte w przód 

przed siebie. Głowa uniesiona, 

wyciągnięta w przód, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod brzuchem 

w okolicach pępka, zrolowany kocyk 

lub ręcznik. Ruch- klaśnięcie w 

dłonie, następnie przeniesienie 

wyprostowanych rak bokiem nad 

podłogą do bioder i klaśnięcie w 

dłonie nad biodrami. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

w pozycji „skrzydełek”. Leżą na 

podłodze. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

wydech ustami. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w 

pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na 

podłodze, leży piłeczka lub wata, 

piórko. Ruch-  Wdech nosem, a 

następnie silne dmuchnięcie w 

piłeczkę, tak aby potoczyła się do 

przodu. Powtórzenia: 3 razy. 

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 



Sylwia Alicja K. 
 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  
 
Temat: Kształty. Ćwiczenia motoryki małej.  

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż wykonać zadania. 

zad. 1. Dorysuj kropki. Pokoloruj biedronki na czerwono, a kropki na czarno.  

a) Policz, ile kropek dorysowałeś każdej biedronce. Obok zapisz cyfrę kropek. (Ile kropek ma każda biedronka?) 

b) Pokaż swoją prawą i lewą rączkę. Wskaż biedronki, które wędrują w prawą stronę, a które w lewą. Których biedronek 

jest więcej?  

c) Wskaż małe biedronki? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

zad. 2.  Nazwij przedstawione kształty.  

a) Pokaż, gdzie jest koło? Gdzie jest kwadrat? Gdzie jest trójkąt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Katarzyna Onuchowska 

 
Temat: Rozpoznawanie zwierząt, cyferka 1. 

 
 
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. 
 Tak piszemy dużą cyfrę „1”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po cyferce. Powtórz to 
kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „1” na kartce i poproś, aby Sylwia  wylepiła ją plasteliną. Podczas 
wylepiania musi zachować odpowiedni kierunek cyfry. 
 

1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

2. Rodzicu obejrzyjcie obrazki zwierząt. I postępuj według instrukcji: 

-Następnie nazwij je : To jest kot. Jednocześnie pkazując paluszkiem dziecka zwierzątko. 

-Następnie naśladuj ich odgłosy. Kot robi MIAŁ- MIAŁ, Kura robi KO- KO itd. 

-Dziecko podejmuje próby powtarzania odgłosów po rodzicu. 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              To jest kot .                                            To jest pies.                                               To jest kura’ 

            MIAŁ- MIAŁ                                          HAU- HAU                                                 KO-KO                         

 
 


