
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : MÓJ CZAS WOLNY 

PONIEDZIAŁEK 6.04.2020r. 

 

RELIGIA 

ŚPIEWAMY ZMARTWYCHWTAŁEMU  RADOSNE ,,ALLELUJA” 

DRODZY  RODZICE  I  DZIECI ! 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Poniżej podaje 

link https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs 

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA”  

poniżej  podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

DROGIE  DZIECI! 

Bardzo proszę pomóżcie  swoim rodzicom w przygotowaniu Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie 

pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

 

DRODZY  RODZICE! KOCHANE  DZIECI! 

Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami w Wielkanocnymi przyjmijcie proszę życzenia : 

 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

  Życzę  wiele  prawdziwej radości, ogrom  miłości i ludzkiej  życzliwości, dla Was  

Drodzy Rodzice i dla Was Kochane  Dzieci. 

                                  Z  zapewnieniem o modlitwie  

                                                                 Katechetka    

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zabawa samemu i w grupie 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  

Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  

 

ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIK. SIĘ  

Przyjrzyj się obrazkom. Omów z rodzicem na podstawie obrazków, co można robić wiosną. Nazwij poszczególne 

obrazki odpowiednim wyrażeniem. 

OLIWIER, DANIEL – Karta pracy nr 2 

 



KOPAĆ I GRABIĆ SIAĆ 

MALOWAĆ KUPOWAĆ 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Wklej obrazki do zeszytu, wytnij wyrażenia powyżej i dopasuj (przyklej) je do obrazków. 

 

 



WYCH. FIZ.  

TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; kocyk.  

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 

                   
Treść zajęć 

 
Uwagi 

Rozgrzewka 
 

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok 

– L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 
  

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz 

, LR, PR w miejscu. 

 
Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara 

się ją złapać.  

 
Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę 

następnie klaszcze ( 1 do 3 razy ) i 

stara się złapać piłkę 

 
Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki 

do reki tak, aby krążyła wokół 

bioder( w L i P stronę ) 

 
Ćw.5  Dziecko staje w rozkroku i 

robi skłon w przód i rzuca piłkę 

miedzy sowimi nogami do partnera 

lub o ścianę. 

 

Ćw.6  Dziecko siedzi z nogami 

wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi 

NN nad piłką. 

 
Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi 

nogami. Podnosi obie NN i  przetacza 

pod nimi piłkę. 

 
Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi 

nogami. Dziecko wew. częścią stóp łapię 

piłkę i podrzuca wysoko do góry. 

 
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech 

nosem, a następnie silnie dmucha na 

szarfę. 
Ćwiczenie oddechowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pw. – pozycja 

wyjściowa 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 

 

 

 

Wykonujemy 6-10  

powtórzeń każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 
 

 

 



LOGOPIEDIA 

GRZEGORZ Ł. 

DROGI RODZICU , 

WIEM ŻE ROBI PANI SYTSTEMATYCZNIE MASAŻ TWARZY GRZEŚIOWI ,TO W RAMACH ĆWICZEŃ, 

 PROSZĘ WYKONAĆ MASAŻ TWARZY DZIECKA WG.PODANEJ INSTRUKCJI: 

1.MASAŻ CZOŁA -  WYKONUJWMYRUCHY KOLISTE( JEDNOCZEŚNIE PO OBU STRONACH ) OD 

ŚRODKA CZOŁA W KIERUNKU KU SKRONIOM, DO STAWÓW ŻUCHWOWYCH(5 RAZY) 

2.MASAŻ POLICZKÓW – KCIUKAMI PODTRZYMUJEMY BRODĘ DZIECKA TAK, ABY ZĘBY GÓRNE I 

DOLNE BYŁY ZŁĄCZONE, A WARGI ZWIERAŁY SIĘ;SKÓRĘ MASUJEMY RUCHAMI OKRĘŻNYMI OD 

NOSA , A NASTĘPNIE OD WARG W KIERUNKU SKRONI DO STAWÓW ŻUCHWOWYCH. 

3. MASAŻ  BRODY- MASUJEMY RUCHEM GŁASKAJĄCYM, ROZCIERAJĄCYM ORAZ 

OBSZCZYPYWANIEM W KIERUNKU SKRONI DO STAWÓW ŻUCHWOWYCH. 

4.MASAŻ PRZEŁYKU- MASUJEMY RUCHEM GŁASKAJĄCYM , OD DOŁU KU GÓRZE; 

5.MASAŻ WARG- UKŁADAMY NASZE KCIUKI POD BRODĄ DZIECKA, TAK ABY USTA BYŁY 

ZAMKNIĘTE. PALCAMI ( WSKAZUJĄCYM I ŚRODKOWYM ) MASUJEMY ZŁĄCZONE WARGI, 

ROZCIĄGAJĄC  I ZSUWAJĄC JA NA KSZTAŁT DZIÓBKA. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej skakanki, sznurka, liny – ćwiczenia równoważne. 

2. Rzucanie i łapanie piłki - ćwiczenia koordynacyjne. 

3. Słuchanie piosenek dźwiękonaśladowczych- powtarzanie. 

4. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

PIOTR Ł. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Rzucanie i łapanie piłki - ćwiczenia koordynacyjne. 

2. Rzucanie piłką do celu. 

3. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

4. Dotykanie różnych faktur w okolicach twarzy . 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

MICHAŁ M. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej skakanki, sznurka, liny – ćwiczenia równoważne. 

2. Rzucanie i łapanie piłki - ćwiczenia koordynacyjne. 

3. Rzucanie piłką do celu. 

4. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

 



TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : MÓJ CZAS WOLNY 

WTOREK 7.04.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Sposoby spędzania czasu wolnego. 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  

Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  

ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIK. SIĘ  

Przyjrzyj się obrazkom. Omów z rodzicem na podstawie obrazków, jak dzieci spędzają czas wolny. Nazwij 

poszczególne obrazki odpowiednim wyrażeniem. 

JEŹDZIĆ NA ROWERZE 

JEŹDZIĆ NA ROLKACH 

JEŹDZIĆ NA HULAJNODZE 

JEŹDZIĆ NA ŁYŻWROLKACH 

BAWIĆ SIĘ NA PLACU ZABAW 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Wklej obrazki do zeszytu, wytnij wyrażenia powyżej i dopasuj (przyklej) je do obrazków. 

Drogi Rodzicu! Przyjrzyj się razem z dzieckiem jeszcze raz obrazkom i znajdźcie elementy, które nie powinny się na 

nich znaleźć  Powodzenia! 

 



 

 

 



 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Czas na Wasz ruch!  Drodzy Rodzice, pobawcie się z dzieckiem w rożne zabawy ruchowe np.: berek, skoki przez 

przeszkody, chowanego itp. 

 

TERAPIA RUCHOWA   

DAWID K. 

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  
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, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków. 

„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze 

wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na 

hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w 

pozycji stojącej wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z 

opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko 

wraca do sprzątania.  

 

3- 5 

minut 

8. 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. 
 

TERAPIA RUCHOWA   

GRZEGORZ Ł. 

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. 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 



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 poprzeczne, 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. 
    Bibliografia: 
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu,  Masaż Shantala. 
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

DAWID K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej skakanki, sznurka, liny – ćwiczenia równoważne. 

2. Rzucanie i łapanie piłki - ćwiczenia koordynacyjne. 

3. Rzucanie piłką do celu. 

4. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej skakanki, sznurka, liny – ćwiczenia równoważne. 

2. Rzucanie i łapanie piłki - ćwiczenia koordynacyjne. 

3. Słuchanie piosenek dźwiękonaśladowczych- powtarzanie. 

4. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

 

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : MÓJ CZAS WOLNY 

ŚRODA 8.04.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Z kim chcę spędzać wolny czas? 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  

Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

W czasie wolnym często też kolorujemy, malujemy. W tym ćwiczeniu zachęcam do kolorowania, a przy okazji i do 

liczenia.  



 

 

 



DANIEL – Karta pracy nr 28 (Krzyżówka) 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

W czasie przygotowań do świąt, wykorzystując przy tym czas wolny, możemy również malować pisanki. Zrób swoją 

własną pisankę  

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Drogi Rodzicu, możesz spróbować zażyć trochę relaksacji towarzysząc swojemu dziecku. Wejdź proszę na podaną 

stronę i wykonuj ćwiczenia wg wskazówek  Powodzenia! 

Zajęcia relaksacyjne – Knill (program wprowadzający. Dotyk i komunkacja) 

https://www.youtube.com/watch?v=IfXtlbxkrNI&list=PL5iVuGZ_lgwdR5Y4ohU5Ps6D1AWLeQ42n 

 

TERAPIA RUCHOWA   

GRZEGORZ Ł., MICHAŁ M. 

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  
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.  
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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. 
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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… 
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minut 

https://www.youtube.com/watch?v=IfXtlbxkrNI&list=PL5iVuGZ_lgwdR5Y4ohU5Ps6D1AWLeQ42n


7. Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków. 

„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze 

wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na 

hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w 

pozycji stojącej wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z 

opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko 

wraca do sprzątania.  
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minut 

8. 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. 
 

TERAPIA RUCHOWA 

DAWID K. 

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowane. 
 

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 -

Stanie tyłem do ściany. 
Ruch- Przyjęcie postawy 

skorygowanej: pięty przy ścianie, nogi 

wyprostowane, brzuch wciągnięty, całe 

plecy przylegają do ściany, łopatki 

ściągnięte, klatka piersiowa wypuklona, 

głowa wyciągnięta w górę wzrok 

skierowany przed siebie ręce wzdłuż 

tułowia, WYTRZYMAĆ 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Wytrzymać przez ok. 5-10 

sekund. 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad na krześle, w 

postawie skorygowanej. Na głowie 

ćwiczącego znajduje się woreczek. 
Ruch- Przejście do stania z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

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

postawie skorygowanej (opisanej w ćw. 

1) Ruch- Powolne przejście do 

półprzysiadu z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowanie postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Na głowie 

ćwiczącego znajduje się woreczek, 

na podłodze narysowana linia. 

Ruch- Przejście po linie na 

odcinku ok. 2-2,5 metra z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw.3) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 
Ruch- wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rak w dół. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. 7) P.w.-Stanie. Ruch- Marsz 

na odcinku ok. 2-2,5 metra z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i 

przeniesieniem wyprostowanych 

rak w górę w skos, wydech ustami 

w czasie pięciu kroków i 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 3 

razy. 



 

Ćw. 4) P.w.-Siad na krześle, w 

postawie skorygowanej. Ręce ułożone 

w „skrzydełka”. Ruch- opuszczanie rąk 

z zachowaniem postawy skorygowanej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 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. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 
 

AAC / LOGOPEDIA 

OLIWIER S. , MICHAŁ M., GRZEGORZ Ł. 

DROGI RODZICU ! 

-DOTYKAJ Z DZIECKIEM KAŻDE JAJO I WYPOWIADAJ :JAJO! 

-WYTNIJ Z KOLOROWEGO PAPIERU TYLE JAJ ,ILE JEST NA OBRAZKU:4 CZERWONE,4 NIEBIESKIE,4 

ŻÓŁTE, 4 ZIELONE.  

-NARYSUJ U GÓRY BIAŁEJ KARTKI PAPIERU KONTURY JAJ ,TYLE ,ILE JEST W RZĘDZIE NA GÓRZE 

OBRAZKA   

-UKŁADAJ POWOLI WYCIĘTE JAJKA W KONTURACH, WEDŁUG WZORU NA OBRAZKU,MÓWIĄC : 

CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE. KIEDY DOJDZIESZ DO 

PUSTYCH KONTURÓW POWIEDZ: ZOBACZ! NIE MA! KTÓRE PASUJE? (PO CHWILI DODAJ ) 

CZERWONE,NIEBIESKIE! 

- POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI ĆWICZENIAMI. .POCHWAL JE I ZACHĘĆ DO WYKONANIA 

NASTĘPNYCH ĆWICZEŃ.                               

POWODZENIA! 

 

 

 


