
Tomasz K. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Kształty. Ćwiczenia motoryki małej.  

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania. 

zad. 1. Dorysuj kropki. Pokoloruj biedronki na czerwono, a kropki na czarno. Możesz to zrobić farbkami lub kredkami. 

a) Pokaż swoją prawą i lewą rączkę. (Rodzic podnosi prawą rączkę dziecka i mówi to jest prawa ręka, rodzic podnosi lewą 

rączkę dziecka i mówi to jest lewa ręka). Tymi samymi rękami wskazuje z dzieckiem biedronki, które wędrują w prawą 

stronę (prawa ręka), a które w lewą (lewa ręka).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

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

umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

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

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

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

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

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

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

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

przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców. 

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

 

2- 3 

minuty 

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

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

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

się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

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

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

 

 

3- 5 

minut 

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

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

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

następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

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

 
 

 

 

 

 



Laura K. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak 

  
Temat: Zdrowo jem. Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów. 

 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. 

 

Nazwij produkty. Skreśl te, które są niezdrowe. W górnej ramce narysuj tyle kółek, ile słyszysz sylab (np. ka-

wa), w dolnej ramce narysuj tyle kresek, ile słyszysz głosek (np. k-a-w-a) - tylko przy produktach zdrowych. . 

Narysuj szlaczek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Katarzyna Onuchowska  

 

 
1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj  3 pierwsz zdania, kolejne zdania proszę o odczytanie 

przez rodzica, Zdania przeczytane przez Ciebie zapisz na kartce. 

 

 

TO WIO-SEN-NA ŁĄ-KA. 

ŁĄ-KA JEST ZIE-LO-NA. 

NA ŁĄ-CE MIE-SZKA DU-ŻO O-WA-DÓW. 

 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

MUCHA  CHODZI PO TRWIE. 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 

 

 

2.  Rodzicu prosze odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z tekstu powyżej. 

 

 

TO JEST ŁĄKA. 

ŁĄKA JEST ……………… 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO ……………… 

NA  DOLE  CHODZI …………………… 

NAD ŁĄKĄ LATA KOLOROWY ………………………. 

OBOK  MOTYLA SIEDZI DUŻA …………………………. 

CHODZI PO TRAWIE. …………   

BIEDRONKA MA DUŻE ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak 

aby szybowało w powietrzu 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rąk w 

dół. Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają 

do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż 

tułowia. Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie powrót 

rąk do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Bibliografia: 

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

 

 

 

 



Mikołaj C. 
 

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:      Rodzic ćwiczy z dzieckiem.     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. Powtórzenia:  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. Powtórzenia:  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.- Siad na krzesełku. Na 

stole naczynie  z wodą. W wodzie 

zanurzona rurka. 

Ruch: Wdmuchiwanie powietrza do 

wody przez rurkę. Powtórzenia:  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. WSiP. Warszawa 1998 r 

 



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 Alicja Borys-Fizela 

 

1. MIKOŁAJ OPOWIEDZ CO  WIDZISZ NA ILUSTRACJI. KONIECZNE JEST  UŻYCIE ZWROTU 

WIDZĘ… ( RODZIC ZADAJE DODATKOWE PYTANIA DO ILUSTRACJI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 .NAUKA RYSOWANIA ,, KROK PO KROKU”. 

MIKOŁAJ  NARYSUJ DOM ,,KROK PO KROKU” WEDŁUG INSTRUKCJI VIDEO. POWODZENIA   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwTxi9bgXU


3.ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNYWANIA.  

MIKOŁAJ,KTÓRY OBRAZEK NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH OBRAZKÓW? . POWIEDZ 

DLACZEGO?  

( PODPOWIEDŹ DLA RODZICA :np. KOSZULKA NIE JEST ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ, PTAK 

MA 2 NOGI, BLUZKA JEST UBIERANA NA GÓRĘ CIAŁA ). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maciej F. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Geometryczny szlaczek 

Rodzicu, poproś, żeby dziecko nazwało figury. Poproś, aby dowolnymi kolorami kredek narysowało szlaczki 

stworzone z figur geometrycznych.  Zaczynamy od lewej strony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również opuszki palców do 

odciskania śladów.  

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

od słonecznika. 



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 



Alan B. 
 

Mgr Barbara Góra 

 
Temat: Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, usprawniające procesy myślowe 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Ćwiczenie 1 

Zadaniem Alana jest nazwanie kolejno przedmiotów, zwierząt przedstawionych na obrazkach, a następnie 

otoczenie kółkiem tych, które latają. Zadanie to chłopiec może wykonać poprzez wskazanie na ekranie 

komputera. Zadaniem dodatkowym jest policzenie przez chłopca: ile jest pojazdów?, ile jest zwierząt 

 
 

 

 

 

 



Ćwiczenie 2: 

W tym zadaniu proszę, aby Alan wskazał i kolejno nazwał zabawki na obrazkach, proszę, aby policzył je, a 

następnie, aby wskazał przedmioty/owady, które wydają dźwięk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Jolanta Staudt 

 
Witaj Alanku!  

Przygotowałam dla Ciebie zadania. Wiem, że chętnie pracujesz. Mam nadzieję, że te ćwiczenia 

nie sprawią Ci problemu. 

Przygotowałam ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie następujących umiejętności: 

Formułowanie zdań poprawnych gramatycznie- o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, 

szczególnie w odniesieniu do rzeczowników; 

Proszę rodziców o przeczytanie poleceń. Rodzic czyta zdanie, dziecko wskazuje i tak po kolei. 

• Obejrzyj ilustracje i wskaż palcem obrazki, które pasują do przeczytanego zdania. 

1. Ola myje warzywa. 

2. Dzieci kroją warzywa. 

3. Ola wlewa olej. 

4. Chłopiec miesza warzywa. 

5. Dzieci jedzą sałatkę. 
 

 



Szanowni Państwo! 

Ramki  pod obrazkiem proszę kolejno wskazywać palcem. Sugerują one  ile słów ma zawierać 

wypowiedź. 

Czytacie Państwo pytanie, następnie dziecko odpowiada ( najczęściej jednym wyrazem ). Jeżeli 

nie potrafi odpowiedzieć to powoli, głośno mówicie za niego stukając palcem w każdą ramkę.  

Warto takie zadania przeprowadzać codziennie po kilka minut, ponieważ są ważne dla 

rozwoju dziecka- ćwiczenia te poszerzają zakres słownictwa czynnego.         

Do dzieła! 

Przykład do rysunków. 

To jest pani. 

Ona czyta. 

Ona czyta książkę. 

Ta pani czyta książkę. 

Musi być tyle słów ile ramek! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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: Które myśli dają siłę? Ćwiczenia antystresowe. 

1. Poniżej zaprezentowano karty pracy, które ukazują, co można robić, jak myśleć, gdy przychodzą do nas 

trudne wydarzenia.  Proszę razem z dzieckiem przyjrzeć się im spokojnie i po kolei. Teraz postarajcie się 

uzupełnić brakujące pola. 
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2. Jak się dzisiaj czujesz? 

Dlaczego się tak czujesz? Opowiedz. 

 

3. Zapraszam teraz do ćwiczenia oddechowego: 

 

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. Teraz potrzyj jedną dłoń o drugą i rozprowadzić 

powstałe w ten sposób ciepło po ciele, masując tułów. To sprawi, że smutki jeszcze szybciej ulecą. Możesz 

sobie też w tej chwili wyobrażać, ze leżysz nad brzegiem morza i słuchasz szumu fal. 



Antoni W. 

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: Dziecięca matematyka – ciężki lekki. 

 

1. Proszę przygotować dwa woreczki podobnej wielkości, trochę kamyczków. A teraz proszę 

wkładać wspólnie z Antkiem kamyki do woreczków, tak by w jednym było ich mało a w 

drugim więcej. Pokazując w przerysowany sposób, że tam gdzie jest więcej kamyków jest 

ciężko, a gdzie mało jest lekko. Kolejnym przykładem może być zabawa w piaskownicy z 

wykorzystaniem dwóch wiaderek, możecie też użyć ziemi doniczkowej w domu na 

zabezpieczonej podłodze i w ten sam sposób, co wyżej porównywać co jest ciężkie a co lekkie. 

Dla inspiracji poniżej zamieszczam filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0NkTJyI4pw 

 

2. Do tego dorzucam wszelkie przytulanki, łaskotanki, masowanki i inne przyjemne dla dziecka 

dotykanki. 

 

 

mailto:szkola@zss-zary.pl
https://www.youtube.com/watch?v=H0NkTJyI4pw


Mgr Agnieszka Małkiewicz 

 
Segregowanie według kształtu bez względu na kolor. Sekwencje wzrokowe - naśladowanie 

- Proszę rozciąć figury, wydrukować ciężarówkę dwa razy – na jednej nakleić białe koło, na drugiej biały trójkąt. Zadaniem Antka jest poukładanie/przyklejenie wszystkich 
kolorowych kół i trójkątów na odpowiednią ciężarówkę – na zasadzie „taki sam”.  
- Możecie wykorzystać też te figury do układania/ naśladowania sekwencji 
  

   

 

  

   

 

  

 

  

 

  

 

 



 

      



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 



Hanna Ni. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Geometryczny szlaczek 

Rodzicu, poproś, żeby dziecko nazwało figury. Poproś, aby dowolnymi kolorami kredek narysowało szlaczki 

stworzone z figur geometrycznych.  Zaczynamy od lewej strony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną. 

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

umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic ćwiczy z dzieckiem.       ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !   

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Leżenie przodem. Nogi wyprostowane 

i złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok, w jednej dłoni 

woreczek lub inny przedmiot. Głowa  

uniesiona, wzrok skierowany w 

podłogę. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk lub ręcznik. 

Ruch: Przeniesienie wyprostowanych 

rąk w tył i przeniesienie woreczka z 

ręki do ręki nad biodrami. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Ręce 

wzdłuż tułowia. Głowa  uniesiona, 

wzrok skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicy pępka zrolowany 

kocyk lub ręcznik. 

Ruch: Unoszenie i opuszczanie 

głowy. Uwagi: W czasie ćwiczenia 

klatka piersiowa powinna przylegać 

do podłogi.  Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy.  

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane leżą na podłodze 

wzdłuż tułowia. 

 Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę 

– wytrzymać ok. 5-7 sek. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: W czasie ćwiczenia barki 

powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż. 

Woreczek  lub książka ułożona na 

kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.  

Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok. 3-

6 sekund. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Podpór tyłem.  

Ruch: Chód na czworakach w różnych 

kierunkach ok. 5-10 sekund. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak 

aby szybowało w powietrzu 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi 

ugięte w kolanach. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu.  Ruch: Przejście do 

siadu prostego, wysunięcie nóg w 

przód i powrót do siadu skulnego. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  
 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad 

podłogę i wykonanie nimi nożyc 

pionowych. Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 
Bibliografia: 

1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP.  Warszawa 1988 r. 

 
 



Sylwia Alicja K. 
 

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 ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną. 

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

umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic ćwiczy z dzieckiem.       ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !   

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Leżenie przodem. Nogi wyprostowane 

i złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok, w jednej dłoni 

woreczek lub inny przedmiot. Głowa  

uniesiona, wzrok skierowany w 

podłogę. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk lub ręcznik. 

Ruch: Przeniesienie wyprostowanych 

rąk w tył i przeniesienie woreczka z 

ręki do ręki nad biodrami. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Ręce 

wzdłuż tułowia. Głowa  uniesiona, 

wzrok skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicy pępka zrolowany 

kocyk lub ręcznik. 

Ruch: Unoszenie i opuszczanie 

głowy. Uwagi: W czasie ćwiczenia 

klatka piersiowa powinna przylegać 

do podłogi.  Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy.  

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane leżą na podłodze 

wzdłuż tułowia. 

 Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę 

– wytrzymać ok. 5-7 sek. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: W czasie ćwiczenia barki 

powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż. 

Woreczek  lub książka ułożona na 

kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.  

Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok. 3-

6 sekund. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Podpór tyłem.  

Ruch: Chód na czworakach w różnych 

kierunkach ok. 5-10 sekund. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak 

aby szybowało w powietrzu 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi 

ugięte w kolanach. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu.  Ruch: Przejście do 

siadu prostego, wysunięcie nóg w 

przód i powrót do siadu skulnego. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  
 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad 

podłogę i wykonanie nimi nożyc 

pionowych. Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 
Bibliografia: 

1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP.  Warszawa 1988 r. 

 

 



Mgr Agnieszka Bartkowiak  

 
Temat: Kolory. 

Rodzicu, nazwij wszystkie obrazki. Poproś, aby Sylwia  potem wskazała, gdzie jest banan, biedronka, truskawka, 
pomidor, słońce, kaczuszka, cytryna. Połóż na stole dwie kredki: czerwoną i żółtą. Pokaż kolor żółty i poproś, aby 
pokazała, co jest żółte, a następnie to pomalowała 

 

 

 

 

 

 

 
 


