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RODZICU DO REALIZACJI ZADAŃ WYKORZYSTUJ PEWNE OZNACZENIE OBSZARU STOŁU 

 ( NP. PODKŁADKA, ALBO OBSZAR PRZESTRZENI POKOJU DZIECKA DO ZABAW RUCHOWYCH, 

NP. ZA POMOCĄ WSTĄŻKI, KREDY, TAŚMY), ABY DZIECKO MIAŁO ŚWIADOMOŚĆ CZASU 

ZADAŃ. PO ĆWICZENIACH SCHOWAJ PRZEDMIOTY DO OZNACZENIA PRZESTRZENI 

„EDUKACYJNEJ”. MOŻNA RÓWNIEŻ ZASTOSOWAĆ OZNACZNIK CZASU-MINUTNIK. I 

NASTAWIĆ OKREŚLONY PRZEDZIAŁ CZASU DO REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ. WSZYSTKO 

ZALEŻY OD MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADAŃ W DOMU 

NAŚLADOWANIE RUCHÓW  

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT :ZRÓB TAK SAMO 

PRZY MUZYCE DZIECIĘCEJ POKAZUJ POSZCZEGÓLNE RUCHY: NP. KLASKANIE+KIWANIE 

GŁOWĄ „TAK”, TUPANIE+KIWANIE GŁOWĄ „NIE” 

OBROTY+PODSKOKI+ POKAZYWANIE CZEŚCI CIAŁA, NP. KOLAN 

RĘCE DO GÓRY+RĘCE NA BOKI+ UKŁON 

UDERZANIE RĘKOMA O ŁYDKI+KLEPANIE SIĘ PO BRZUCHU + WYSKOK DO PRZODU 

 NAŚLADOWANIE CZYNNOŚCI Z PRZEDMIOTEM: WYKORZYSTANIE NP. KREDEK DO GRY NA 

NA BĘBENKU (NA NIBY), GRY NA FLECIE (NA NIBY) 

RÓŻNICOWANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO 

RODZICU ZASTOSUJ KOMUNIKAT: POKAŻ GDZIE JEST…… 

    

  

 

 



NAUKA WYRAŻANIA PRÓŚB, NAUKA KSZTAŁTOWANIA KOMUNIKATU „DAJ MI TO” 

RODZICU  SCHOWAJ DO PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA ATRAKCYJNY DLA DZIECKA  

PRZEDMIOT . PROSZĘ UMIEŚCIĆ  POJEMNIK TEN NA WIDOKU, ALE BEZ DOSTĘPU DLA 

DZIECKA. W SYTUACJI GDY DZIECKO WSKAŻE ŻE CHCE TEN PRZEDMIOT UCZ KOMUNIKATU 

DAJ MI TO. PO POWTÓRZENIU ZA NAMI DZIECKO OTRZYMUJE PRZEDMIOT NA CHWILĘ. 

WCHODZENIE W ZABAWĘ TEMATYCZNĄ/NAPRZEMIENNĄ 

RODZICU ZAPROPONUJ  DZIECKU DWIE ZABAWY DO WYBORU (W OPARCIU O ZABAWKI 

DOSTĘPNE W DOMU). ZADANIEM DZIECKA JEST JASNY KOMUNIKAT TAK CZY NIE , KTÓRĄ 

ZABAWĘ WYBIERA. WAŻNE JEST, ABY W ZABAWIE BYŁA NAPRZEMIENNOŚĆ W 

CZYNNOŚCIACH  I DZIECKA I DOROSŁEGO. MOŻNA PRZY OKAZJI ĆWICZYĆ ZAIMKI: JA-TY. 

IMITACJA WERBALNA SYLAB W OPARCIU O ETYKIETY, ĆWICZENIE KONTAKTU 

WZROKOWEGO 

RODZICU MOŻESZ PRZYGOTOWAĆ KAŻDĄ  Z ETYKIET OSOBNO I ĆWICZYĆ PRZY OKAZJI 

KONTAKT WZROKOWY. PAMIĘTAJ, ABY KONTAKT WZROKOWY Z DZIECKIEM WYPŁYWAŁ 

NATURALNIE (NIE WOŁAJMY NADMIERNIE DZIECKA). RODZICU POKAZUJEMY DZIECKU 

KAŻDĄ Z ETYKIET NA WYSOKOŚCI  WZROKU DZIECKA I CZEKAMY NA JEGO KONTAKT 

WZROKOWY. PRZY OKAZJI WYPOWIADAMY DANE SYLABY I CZEKAMY NA REAKCJĘ 

DZIECKA.  

BA-BI DE-DU GU-GO HA-HA HE-HI 

JA-TO LU-BI ZA-MI WU-WU TE-TO 

 

ROZWIJANIE CZYNNOŚCI SAMOOOBSŁUGOWYCH 

RODZICU ROZWIJAJ UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA. ZAOBSERWUJ NA JAKIM ETAPIE 

SAMODZIELNOŚCI DZIECKO REALIZUJE NP. CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, UBIERANIE SIĘ, 

ZAPINANIE RÓŻNYCH ZAPIĘĆ , CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO-NP. ODKŁADANIE SWOICH 

RZECZY. JEŚLI DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY ZAPREZENTUJ DANĄ CZYNNOŚĆ  I POMÓŻ MU 

MANUALNIE (KIERUJĄC JEGO RĘKOMA) I STOPNIOWO WYCOFUJĄC POMOC. 

JEŚLI DZIECKO WYKONUJE PEWNE CZYNNOŚCI SAMODZIELNIE, WZMACNIAJ 

GRATYFIKACYJNIE JEGO SAMODZIELNOŚĆ. 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI GRAFICZNYCH 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU:  NARYSUJ PO ŚLADZIE 

VVVVVVVVV 
 



 

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. 

 
 

 

 

 



 

 

Miłosz B. 
 

Mgr Agnieszka Bartkowiak 

 
Temat: Kolory. 

Rodzicu, nazwij wszystkie obrazki. Poproś, aby Miłosz  potem nazwał i 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 Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Chód na boso 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 Katarzyna Onuchowska 

 
1.  Opowiadam co widzę-  mamy obrazek, na którym znajdują się 3 sytuacje np. Motyl lata nisko. Konik 

polny jest zielony. Biedronka idzie wolno. 
Z kartki papieru wykonujemy ramkę, którą wycinamy, środek również wycinamy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiadamy zdanie, zadaniem dziecka jest nałożenie konturu na odpowiednią sytuację. 

 Jeżli dziecko nie podejmuje działania to mu pomagamy. 

Jeżeli dziecko układa niepoprawnie, próbujemy wykonać to zadanie z krótszymi zdaniami np. 

 Motyl lata. Konik polny stoi. Biedronka idzie. 

Jeżeli dziecko wykonuje zadanie przechodzimy do kolejnego etapu. 

Zaczynamy ćwiczenie od pytań: Kto idzie?, Kto stoi? Kto lata? 

Zadaniem dziecka jest nałożenie konturu na odpowiednią sytuację. 

Jeżeli dziecko układa niepoprawnie wskazujemy mu odpowiednią sytuację I powtarzamy procedurę, az do 

uzyskania poprawnego wykonania. 

Jeżeli dziecko poprawnie nakłada kontur, ale nie udziela odpowiedzi, odpowiadamy zamiast dziecka. 

Pdobną procedurę stosujemy do pytań: 

-Co robi motyl? 

-Co robi konik polny? 

-Co robi biedronka? 

Na kolejnych spotkaniach będziemy te etapy rozbudowywać . 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Zgadnij : Kto to jest? 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Krystian D. 
 

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 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 Magdalena Małecka 

 
RÓŻNICOWANIE EMOCJI 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: 

PRZYJRZYJ SIĘ ZDJĘCIOM PONIŻEJ, ZASTANÓW SIĘ CO CZUJE KAŻDA Z TYCH OSÓB?: JEST 

SZCZĘŚLIWA, ZŁA, ZASKOCZONA, ZNUDZONA, ZADOWOLONA. 

           

      

CO TY CZUJESZ  NAJCZEŚCIEJ: JESTEŚ WESŁY, ZŁY, SMUTNY, ZASKOCZONY, ZNUDZONY? 

ODSZUKAJ TAKĄ SAMĄ MINĘ (RÓŻNICOWANIE): 

 

OMAWIANIE MATERIAŁU GRAFICZNEGO-SYTUACJI, ODPOWIADANIE NA PYTANIA 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM. POWIEDZ I 

POWIEDZ CO ROBIĄ DZIECI?, CZY ZACHOWANIE DZIECI JEST POPRAWNE? 

                                                                     

 

 



 

ĆWICZENIA GRAFICZNE 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE, POKOLORUJ NA 

CZERWONO 

 

 

 

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH 

RODZICU ROZWIJAJ SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA PRZY CZYNNOŚCIACH CODZIENNYCH  

W ZAKRESIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH, UBIERANIA SIĘ, WYBRANYCH 

ZADAŃ/OBOWIĄZKÓW DZIECKA (JAK NP. ODKŁADANIU SWOICH RZECZY NA MIEJSCE, 

POMOC W NAKRYWANIU DO STOŁU). PAMIĘTAJ BY ZADANIA, CZYNNOŚCI  DO WYKONANIA 

PREZENTOWAĆ DZIECKU I W RAZIE POMOCY WSPIERAĆ ICH REALIZACJĘ PRZY WIĘKSZEJ 

AKTYWNOŚCI DZIECKA. 

 

WCHODZENIE W ZABAWĘ NAPRZEMIENNĄ, TEMATYCZNĄ, DOKONYWANIE WYBORU 

RODZICU POZWÓL DZIECKU WYBRAĆ ZABAWĘ,W KTÓRĄ LUBI SIĘ BAWIĆ (ALE DO KTÓREJ 

POTRZEBUJE TOWARZYSTWA) ZACHĘĆ DZIECKO DO ZAPRASZANIA DO ZABAWY. ZADANIEM 

DZIECKA JEST ZAPROSZENIE DO ZABAWY ORAZ OKREŚLENIE ZASAD WSPÓLNEJ ZABAWY. 

WAŻNE JEST ABY CZYNNOŚCI W ZABAWIE MOGŁY BYĆ REALIZOWANE NAPRZEMIENNIE. 

 

 

 

 

 



 

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. 

 



 

Piotr T. 
 

 

Mgr Agnieszka Bartkowiak 

 
Temat: Kolory. 

Rodzicu, nazwij wszystkie obrazki. Poproś, aby Piotruś potem nazwał i 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 Ewelina Gancarz 

 
Propozycje ćwiczeń: 

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

odciskania śladów.  

2. Chód  na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez rodziców). 



 

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)  

 



Anna Magdalena D. 

 
Mgr Magdalena Małecka 

 
NAZYWANIE OBIEKTÓW (PRZEDMIOTY CODZIENNE UŻYTKU, KTÓRE DZIECKO ZNA)  

RODZICU POKAZUJEMY I NAZYWAMY, POTEM POKAZUJEMY I NAZYWAMY WSPÓLNIE Z 

DZIECKIEM. JEŚLI JEST TO MOŻLIWE POKAZUJEMY I POMAGAMY DZIECKU NAZWAĆ 

(ROZPOCZYNAJĄC SŁOWO)  

ĆWICZENIA MANIPULACYJNE –SEGREGOWANIE PRZY OKAZJI ĆWICZYMY KOLORY, RODZICU 

WSYPUJEMY DO POJEMNIKA KREDKI W RÓŻNYCH KOLORACH I DAJEMY DZIECKU KILKA 

INNYCH POJEMNIKÓW  Z WYBRANYMI KOLORAMI, NP. WSZYSTKIE KREDKI SĄ W BIAŁYM 

POJEMNIKU,A ZADANIEM DZIECKA JEST WYBÓR TYLKO CZERWONYCH I NIEBIESKICH DO 

POJEMNIKA CZERWONEGO I NIEBIESKIEGO, UŻYWAMY KOMUNIKATU: DOPASUJ I 

PREZENTUJEMY ZADANIE, ALBI ZRÓB TAK SAMO 

PO SEGREGOWANIU KOLEJNYM KROKIEM Z KREDKAMI  MOŻE BYĆ NAUKA 

WYKORZYSTANIA KREDEK-SWOBODNE BAZGROŁY (RODZICU PRZY OKAZJI OBSERWUJ, 

KTÓRĄ RĘKĄ DZIECKO CHĘTNIEJ TWORZY SWOJE BAZGROŁY) 

RÓŻNICOWANIE KOLORÓW –DOPASOWYWANIE 

RODZICU POKAZUJ DZIECKU KOLOROWE KARTECZKI  I NAZYWAJ JE. NASTĘPNIE UŻYJ 

KOMUNIKATU: GDZIE JEST ZIELONY/ DOPASUJ. TAK SAMO ZRÓB Z POZOSTAŁYMI 

KOLORAMI. 

PO ZREALIZOWANIU TEGO ZADANIA, PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO I WRÓC DO NIEGO PONOWNIE 

ZMIENIAJĄC USTAWIENIE KOLOROWYCH OBRAZKÓW. 

 

                                                                

RÓŻNICOWANIE CZĘŚCI CIAŁA I ROZUMIENIE MOWY, ZABAWA NAPRZEMIENNA 

WYKONYWANIE POLECEŃ: 

RODZICU UŻYJ KOMUNIKATU: POKAŻ   NOS, BRZUCH, USZY, ITD., ALE TAKŻE GDZIE BRAT 

MA OCZY, NOGI,…. I TAK SAMO PRZY UŻYCIU ZABAWEK. PRZY OKAZJI MOŻNA ĆWICZYĆ 

WYMOWĘ CZĘŚCI CIAŁA. 

RODZICU MOŻNA DO TEGO ĆWICZENIA WPLEŚĆ ZABAWĘ NAPRZEMIENNĄ NP.Z BALONEM, 

BY DZIECKO ODBIJAŁO BALON DANĄ CZĘŚCIĄ CIAŁA NAPRZEMIENNIE Z NAMI, PRZY OKAZJI 

ĆWICZYMY ZAIMKI : JA-TY, CZYJA KOLEJ:MOJA-TWOJA 



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 

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)  

 

 



Dawid Z. 

 
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.  Opowiadam co widzę-  mamy obrazek, na którym znajdują się 3 sytuacje np. Motyl lata nisko. Konik 

polny jest zielony. Biedronka idzie wolno. 
Z kartki papieru wykonujemy ramkę, którą wycinamy, środek również wycinamy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiadamy zdanie ,zadaniem dziecka jest nałożenie konturu na odpowiednią sytuację. 

 Jeżli dziecko nie podejmuje działania to mu pomagamy. 

Jeżeli dziecko układa niepoprawnie, próbujemy wykonać to zadanie z krótszymi zdaniami np. 

 Motyl lata. Konik polny stoi. Biedronka idzie. 

Jeżeli dziecko wykonuje zadanie przechodzimy do kolejnego etapu. 

Zaczynamy ćwiczenie od pytań: Kto idzie?, Kto stoi? Kto lata? 

Zadaniem dziecka jest nałożenie konturu na odpowiednią sytuację. 

Jeżeli dziecko układa niepoprawnie wskazujemy mu odpowiednią sytuację I powtarzamy procedurę, az do 

uzyskania poprawnego wykonania. 

Jeżeli dziecko poprawnie nakłada kontur, ale nie udziela odpowiedzi, odpowiadamy zamiast dziecka. 

Pdobną procedurę stosujemy do pytań: 

-Co robi motyl? 

-Co robi konik polny? 

-Co robi biedronka? 

Na kolejnych spotkaniach będziemy te etapy rozbudowywać . 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Zgadnij : Kto to jest? 

 

                

 

 

 

 

 

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. 



Nadia Ł. 

 
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 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 zrobionymi z bibuły 

lub papieru, 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 Magdalena Małecka 

 
WYKONYWANIE DWU-ETAPOWEGO POLECENIA 

RODZICU PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE: 

NAZWIJ OWOCE UŁOŻONE NA SERWETCE I SPRAWDŹ JAKIEGO OWOCU BRAKUJE NA 

POZOSTAŁYCH SERWETKACH. MOŻESZ JE DORYSOWAĆ. 

 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI DO MATERIAŁU GRAFICZNEGO 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA ILUSTRACJI I DO 

CZEGO TO SŁUŻY 

 

 

 

 



RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: DOPASUJ Z POMOCĄ RODZICA ETYKIETY DO 

POWYŻSZYCH OBRAZKÓW 

    

      

         

ODPOWIADANIE NA PYTANIA SPOŁECZNE 

PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI I OPOWIEDZ CO ROBI PANI? CO ROBI 

DZIEWCZYNKA? JAKA JEST PANI ?(WESOŁA, SMUTNA, ZŁA, ZASKOCZONA) JAKA JEST DZIEWCZYNKA? 

JAK TY SIĘ CZUJESZ W TAKIEJ SYTUACJI? 

 

ZAPRASZANIE DO WSPÓLNEJ GRY, NP. W KRĘGLE, GRA PLANSZOWA. 

RODZICU ZADANIEM DZIECKA JEST ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI I PRZEDSTAWIENIE 

NA CZYM POLEGA DANA GRA. PRZY OKAZJI MOŻNA POĆWICZYĆ ELEMENT POWITANIA I 

POŻEGANANIA 

NAUKA WYRAŻANIA PRÓŚB 

RODZICU UMIEŚĆ  ATRAKCYJNY DLA DZIECKA  PRZEDMIOT NA WIDOKU, ALE BEZ DOSTĘPU I 

WYKONUJ Z DZIECKIEM INNE ZADANIA . ZADANIEM DZIECKA JEST PRAWIDŁOWE WYRAŻANIE PRÓŚB 

O DANY PRZEDMIOT CZY AKTYWNOŚĆ. GDY DZIECKO PRAWIDOWO WYRAZI PROŚBĘ –DAJ MU NA 

CHWILĘ DANĄ RZECZ, A NASTĘPNIE JĄ SCHOWAJ, ABY NIE MIAŁO DO NIEGO DOSTĘPU. RODZICU 

ZWRACAJ UWAGĘ NA KOMUNIKACJĘ DZIECKA, ABY PROŚBY, WYPOWIEDZI BYŁY JAK NAJBARDZIEJ 

ZBLIŻONE DO PRAWIDŁOWEJ FORMY. 

ĆWICZENIA GRAFICZNE 

RODZICU PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU: NARYSUJ PO ŚLADZIE 

 



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. 

 



Dominik W. 

 
 

Mgr Klaudia Matuszek 

 
Rodzic czyta dziecku polecenie. 

1. ZNAJDŹ FIGURY I POKOLORUJ. 

 

 

 

 



Rodzicu, usiądź obok dziecka. Przeczytaj dziecku polecenie i wspieraj w wykonaniu zadania. 

2. ZNAJDŹ  CIEŃ  KAŻDEGO MOTYLA. POŁĄCZ  GO  Z  JEGO  CIENIEM. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzic czyta dziecku polecenie.  

3. WYTNIJ DNI TYGODNIA . 

 

PONIEDZIAŁEK    WTOREK   ŚRODA   

CZWARTEK   PIĄTEK   SOBOTA   

NIEDZIELA 
 

 

 

Rodzic czyta dziecku polecenie i wspiera w prawidłowym wykonaniu zadania.  

4. NAZWIJ DNI TYGODNIA I UŁÓŻ JE WEDŁUG WZORU. 

              

            WZÓR: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 

 



Aron Z. 

Mgr Magdalena Malecka 

RODZICU PROSZĘ  W DASZYM CIĄGU ĆWICZYĆ I ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI OPISYWANE 

WCZEŚNIEJ  W MOŻLIWYM DLA PAŃSTWA ZAKRESIE  

-NAŚLADOWANIE RUCHÓW : UNOSZENIE RĄK W POZYCJI SIEDZĄCEJ, UDERZANIE DŁOŃMI O 

BLAT  Z JEDNOCZESNYM ZASTOSOWANIEM WZMOCNIEŃ , NAKŁADANIE ELEMENTÓW , 

NAUKA ODWZAJEMNIANIA EMOCJI POZYTYWNYCH 

- DALSZE KSZTAŁTOWANIE KONTAKTU WZROKOWEGO NA IMIĘ –WZMACNIAMY NP. 

DŹWIĘKIEM, WSPÓLNYMI PODSKOKAMI PRAWIDŁOWĄ REAKCJĘ DZIECKA 

- STOPNIOWA NAUKA KOMUNIKATU : DAJ Z ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW, KTÓRE 

DZIECKO JUŻ DOBRZE ZNA (STAWIAMY PRZED DZIECKIEM PRZEDMIOT, KTÓRY ZNA I 

STOSUJEMY KOMUNIKAT :DAJ…Z POMOCĄ MAUALNĄ UCZYMY DZIECKO DAWANIA 

PRZEDMIOTÓW  

- STYMULACJA SENSORYCZNA PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH MATERIAŁÓW, BODŹCÓW  

O RÓŻNORODNEJ  INTENSYWNOŚCI  (WIATR, ZAPACH, DOTYK-DELIKATNY 

, WYRAŹNY) NAPRZEMIENNA I SPRAWDZANIE REAKCJI DZIECKA (BARDZIEJ POŻĄDANE 

BODŹCE SENSORYCZNE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO WZMACNIANIA POŻĄDANYCH REAKCJI 

DZIECKA), PROSZĘ WYKORZYSTAĆ TAKŻE DŹWIĘKI Z OTOCZENIA. 

DALSZE RÓŻNICOWANIE OBIEKTÓW Z OTOCZENIA DZIECKA (PREZENTOWANIE, NAZYWANIE, 

WZMACNIANIE SKUPIENIA UWAGI NA PRZEDMIOCIE, MANIPULOWANIE NIM 

DALSZA KONTYNUACJA MASAŻYKÓW WOKÓŁ UST. 

 

 

Mgr Ewelina Gancarz  

 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Chód  na boso 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 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. 



Tomasz K. 
 

Mgr Beata Markulak 

 
Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenia. Obowiązkowe są dwie karty. 

Karta pracy nr 1                                  

Dokończ kolorować szeregi 

 

 

 



Karta pracy nr 2 

Wytnij kółko takie samo jak na misiu i przyklej pod spodem 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 3      

To już znasz. Pod danym zwierzęciem trzeba pokolorować kółka na ten sam kolor, czyli pod słoniami wszystkie kółka 

będą żółte 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 4 

Wytnij kurczaczki i przyklej obok właściwej kury, czyli z tą samą sylabą. Spróbuj odczytać, najpierw rodzic, potem 

dziecko, a w końcu dziecko same 

 
 

 

 

 

 



Dr Tomasz Fetzki 
 

Tomku, dziś zajmiemy sie wiosennymi kwiatami! Mama dokładnie wytłumaczy Ci, co 

będziecie robić. 
 

1. Proszę wyjść z Tomkiem na spacer i zerwać (albo kupić w kwiaciarni) gałązkę bzu, 

tulipana i narcyza. Po powrocie do domu proszę położyć kwiaty na stole, obejrzeć z chłopcem 

zdjęcia poniżej i, pokazując je po kolei, zadawać mu pytania: “Gdzie leży ten kwiat?” Tomek 

ma pokazać kwiat na stole i powiedzieć PEŁNYM ZDANIEM: “TEN KWIAT LEŻY TU”. 

Gdy dobrze pokaże, proszę mu powiedzieć: “To jest bez”, “To jest tulipan”, “To jest narcyz”. 

2. Po kilku powtórzeniach tego ćwiczenia proszę zapytać Tomka, bez żadnej podpowiedzi 

gestem: “Gdzie jest tulipan?” (oraz inne kwiaty), a on ma pokazać  i odpowiedzieć PEŁNYM 

ZDANIEM: “TULIPAN JEST TU”. 

3. Na koniec proszę wraz z Tomkiem wybrać odpowiednie kredki   (niech mówi, jakie kolory 

wybiera) i pokolorować obrazek z następnej strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


