
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : Pierwsza pomoc i numery alarmowe 

ŚRODA 15.04.2020r. 

 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak udzielać pierwszej pomocy (112)? Pogotowie ratunkowe 999 
 
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Oglądnij proszę razem z dzieckiem filmik edukacyjny o pierwszej pomocy 

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

A następnie Rodzicu przeczytaj dziecku poniższy wierszyk (proszę wytnijcie wierszyk i wklejcie do zeszytu) 
 

„Pierwsza pomoc” 

 

Jeśli chcesz się czuć bezpiecznie i we dnie, i w nocy, 

zapamiętaj krótki wierszyk o pierwszej pomocy. 

Gdy skaleczysz się niegroźnie w rękę albo w nogę, 

nie płacz, tylko pomyśl – sam sobie pomogę! 

Świeżą rankę spłucz dokładnie przy pomocy wody, 

żeby ją oczyścić z brudu i wygnać mikroby. 

Potem szybko naklej plaster albo zabandażuj. 

Pewnie będzie trochę szczypać – nie przejdzie od razu! 

Lecz gdy jesteś sam, a sprawa jest poważna 

– dzwoń po pomoc! Znać numery – umiejętność ważna! 

A więc 999 albo 112 

– szybką pomoc i ratunek tutaj znajdziesz właśnie. 

Widzisz pożar lub wypadek – również Ci pomogą. 

Pomkną wozy na sygnale jak najkrótszą drogą. 

Żeby uratować życie, wie to każdy z nas: 

nie panikuj, tylko działaj, tu liczy się czas! 

autor: Dorota Rozwens 

 

 

 

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


ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Drogi Rodzicu, proszę, aby dziecko wycięło samodzielnie lub z Twoją pomocą obrazki, a następnie spróbowało je od 

nowa ułożyć w odpowiedniej kolejności i wkleić do zeszytu. Proszę, aby podczas układania obrazków, każdy z nich 

omówić. 

 

Drogi Rodzicu! Napisz proszę dziecku w zeszycie literami drukowanymi POGOTOWIE RATUNKOWE 999 / 112. 

Proszę, aby dziecko spróbowało samodzielnie lub z Twoją pomocą napisać wyrazy po śladzie. 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Pobawcie się razem lub pozwólcie dziecku pobawić się w lekarza. Jeśli to możliwie, przygotujcie różne akcesoria 

lekarskie. Dziecko może leczyć np. misia lub Ciebie, drogi Rodzicu  Bandażujcie sobie ręce, przyklejajcie plaster 

itp. Powodzenia! 

 

TERAPIA RUCHOWA   

GRZEGORZ Ł., MICHAŁ M. 

Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców. 
 

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/zabawy Czas  

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą 

klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed lustrem 

porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami  do przodu i do 

tyłu. 

 
3-5 

minut 

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole lub na podłodze. Przed dzieckiem ustaw kilka 

niedużych naczyń z pokrywkami. Do środka powkładaj zabawki, przedmioty itp. Poproś dziecko żeby 

zajrzało do każdego naczynia unosząc pokrywkę wykonując rotację zewnętrzną przedramienia. Uwagi: 

Można zmodyfikować ćwiczenie poprzez naklejenie interesujących elementów np. (obrazków, 

kolorów, zdjęć) na wewnętrznej stronie pokrywki. Pokrywki mogą mieć różny rodzaj uchwytów tak 

aby dziecko musiało dostosować odpowiedni chwyt. 

 
3-5 

minut 

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju 

udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka. 
 
3-5 

minut 

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę 

gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest 

niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć 

do siebie zabawkę. 

 
3-5 

minut 

5. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc kończyny górne w ustawieniu probacyjnym 

przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą 

naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując 

stawy śródręcza. Uwagi; zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało 

elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i 

naprzemiennie. 

 
3-5 

minut 

6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”. 

Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli 

dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami. 

 
3-5 

minut 

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej kartce. 

Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza polec 

w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei. 

3-5 

minut 

8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka 

małych  i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy 

zatopionych przedmiotów. 

 
3-5 

minut 

9. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie 

wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób 

dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie 

się dwóch zwierzaków. 

 
3-5 

minut 

Bibliografia:  
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014. 

2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia 
 

TERAPIA RUCHOWA 

DAWID K. 

Temat: Ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 
 

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! 

System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, 

jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, ruchowego i fizycznego. Podczas ćwiczeń metodą Ruchu 

Rozwijającego dziecko poznaje, swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy 

się współpracy. Ćwiczenia odbywają się w atmosferze swobody i zabawy, dzięki temu wyzwalają w dziecku 



inwencję, twórcze działanie, inspirują do wyrażania swoich potrzeb, pomysłów. Sprzyjają również rozwojowi 

fizycznemu dziecka. Dzieci opanowują różne elementy ruchu, uczą się kontrolować ciało, osiągają większą sprawność 

ruchową w zakresie motoryki dużej i koordynacji ruchów rąk. 
 
Zestaw wybranych ćwiczeń: 
1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i orientacji w przestrzeni: 
• leżenie na plecach, brzuchu, turlanie się,  

• ślizganie się wkoło na brzuchu, plecach,  

• „młynek” - w siadzie skulnym kręcenie się w miejscu, 

• uderzanie stopami (palcami nóg, piętami) o podłogę, można wykonać w pozycji siedzącej. 

2. Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie w poruszaniu się w otoczeniu: 
• przechodzenie pod „mostem” zbudowanym przez dorosłego pozostającego w klęku podpartym,  

• przechodzenie przez przeszkodę (partnera leżącego na podłodze), 

• jazda na plecach - ciągnięcie dziecka leżącego na plecach po podłodze za ręce, za nogi, turlanie się,  

• jeżdżenie w siadzie po podłodze – dziecko siedzi tyłem do partnera, który trzyma je pod pachy i kieruje ruchem, 

• ciągnięcie dziecka w kocu po podłodze. 

3. Nauka współdziałania i partnerstwa: 
• kołysanie dziecka obejmowanego rękami, nogami i tułowiem przez partnera,  

• wzajemne kołysanie na plecach w siadzie ugiętym na podłodze (chwyt za ręce, przeciąganie się nawzajem na plecy), 

• kołysanie się siedząc przodem do siebie w siadzie płaskim z chwytem za ręce: na boki, do przodu i tyłu, 

• uderzanie o swoje kolana lub kolana dziecka, w siadzie skrzyżnym przodem do siebie, rękami uderzamy o swoje 

kolana, a potem o kolana dziecka, najpierw wolno, potem coraz szybciej jednocześnie,  

4. Rozwijanie siły i sprawności fizyczne. 
• dziecko stara się „popchać”  dorosłego tak żeby stracił równowagę.  (dorosły siedzi na podłodze i po chwili oporu 

pozwala się przewrócić),  

• rozwijanie „kłębka” – dziecko rozwija dorosłego zwiniętego w „kłębek” (siad skulny na podłodze)– odciąga głowę, 

ręce i nogi , 

• dorosły leży tyłem na podłodze mocno „dociśnięty” ,dziecko stara się oderwać poszczególne części ciała: nogi, ręce. 
Bibliografia: 
1. Sherborne W., Sadowski B.: "Ruch rozwijający dla dzieci", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r. 
2. Przasnyska M., Kisiel B., Bogdanowicz M.: "Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", WSiP, 2003 r. 
 

AAC / LOGOPEDIA 

OLIWIER S. , MICHAŁ M., GRZEGORZ Ł. 

DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY  POŁĄCZYŁO PASUJĄCE DO SIEBIE  SYMBOLE Z OBRAZKAMI .NAZYWAJ 
OBRAZKI,DAJ DZIECKU CZAS NA JEGO EKSPRESJĘ SŁOWNĄ .POCHWAL ZA CHĘCI I WYPOWIEDZIANE SŁOWA .  

 



 

 

INSTALACJA PROGRAMU LET ME TALK NA TABLECIE, TELEFONIE KOMÓRKOWYM. 

Darmowa aplikacja typu AAC. Wspiera komunikację we wszystkich sferach życia, umożliwiając każdemu 

komunikację z innymi. LetMeTalk jest finansowany poprzez dobrowolne darowizny. 

LetMeTalk pozwala na ułożenie sekwencji obrazków, a następnie przekształca je w zrozumiałe zdanie. 

Układanie zdań z obrazów nosi nazwę AAC (Augmentative and Alternative Communication - Komunikacja 

Wspomagająca i Alternatywna). 

Baza obrazków wykorzystana w aplikacji LetMeTalk zawiera ponad 9,000 łatwych do zrozumienia obrazów 

z systemu ARASAAC (http://arasaac.org). Dodatkowo można dodać własne obrazki z telefonu lub tabletu, 

bądź też dodać zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu. 

Do używania LetMeTalk nie jest wymagane aktywne połączenie internetowe ani aktywna sieć komórkowa, 

dlatego aplikacji LetMeTalk można używać w prawie każdej sytuacji np. w szpitalach, zakładach opieki 

zdrowotnej czy szkołach. 

Instalacja: 

1. Otwieramy sklep z aplikacjami dostępny na naszym telefonie komórkowym: 

     

2. Wpisujemy w wyszukiwarce plików nazwę programu: LetMeTalk 

3. Wybieramy wskazaną aplikację, następnie klikamy ikonę zainstaluj. 

4. Po ukończonej instalacji klikamy okienko – otwórz i korzystamy z darmowej aplikacji. 

 

 

 

 

https://www.letmetalk.info/donate.html
http://arasaac.org/


DLA PAŃSTWA UŻYTKU PRYWATNEGO: 

1. Instalujemy na komputerze emulator Memu z linku: https://www.memuplay.com/download.html  

2. Po zainstalowaniu uruchamiamy program (na laptopie długo się uruchamia) i taj jak przy pierwszym 

użyciu telefonu komórkowego konfigurujemy konto: wybieramy język, dodajemy konto Google i 

czekamy na koniec konfiguracji. 

3. Wyświetla nam się ekran jak w telefonie i instalujemy dowolne aplikacje. 

4. Po każdym uruchomieniu emulatora aplikacje są zapamiętane. 

Program zdecydowanie lepiej chodzi, jeżeli w biosie komputera włączona jest wizualizacja. Ale bez tego też 

chodzi, tylko zdecydowanie wolniej. 

Wszystko działa – sama sprawdziłam ☺ 

Iwona Zając 

 

CZWARTEK 16.04.2020r. 

 

WCH. FIZ. 

 

TEMAT(zadanie główne): Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych. 

Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka 

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  Rzuty woreczka w górę. 

Dziecko w siadzie skrzyżnym ( po 

turecku ) .Rzuca worek w górę i stara 

się złapać. 
-jedna ręka – prawa ,lewa 
-PR rzuca LR łapie 
-przed złapaniem klaszcze  w dłonie ( 

1,2,3 razy) 

 
Ćw.2 Podrzucanie woreczka na krążku 

( talerz plastikowy ).Dziecko w siadzie 

skrzyżnym trzyma krążek w RR a na 

nim woreczek. Podrzuca woreczek w 

górę i stara się złapać na krążek. 
 

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. Dziecko w 

siadzie podpartym trzyma woreczek stopa i stara 

się rzucić jak najwyżej. 

 
Ćw.6 Podrzut woreczka głową. Dziecko stoi z 

woreczkiem na głowie. Wykonuje wyskok w górę 

i stara się złapać zrzucony woreczek w ręce.( 

można ustawić miseczkę i trafiać do miski). 

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po 

pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

P.w. – pozycja 

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

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

 

 

 

https://www.memuplay.com/download.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki. 

Odległość 2-3 metrów 
Jedna ręka – prawa ,lewa 

 
Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. 

Dziecko siedzi na krześle chwyta 

stopą woreczek i stara się wycelować 

w tarczę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Policja 997 
 
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Napisz proszę dziecku w zeszycie literami drukowanymi POLICJA 997. Proszę, aby dziecko 

spróbowało samodzielnie lub z Twoją pomocą napisać wyrazy po śladzie. 

 

Drogi Rodzicu, pomóż proszę wkleić poniższe zadanie do zeszytu, a następnie wykonać je wg polecenia. Pamiętaj, 

aby omówić z dzieckiem obrazki  



 
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ 
Posłuchaj piosenek o numerach alarmowych i pierwszej pomocy. Przykładowe linki:  

https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0 
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk&t=57s 
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 
 
W czasie wolnym możesz pobawić się zabawkowym telefonem – wybieranie, wskazywanie numerów alarmowych. 

Drogi Rodzicu, możesz pokazać też dziecku, jak powinno prowidłowo znaleźć w twoim telefonie kontakt do 

najbliższych osób (np. drugiego rodzica, babci, dziadka, cioci lub wujka). Rodzicu, Ty wiesz najlepiej, z kim 

najszybciej dziecko powinno się próbować skontaktować w sytuacji alarmowej.  

 

RELIGIA 

 
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu. 

 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie! 

W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze  Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni 

Panu Jezusowi za  Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć na Niebo, aby kiedyś 

przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi. 

Zadanie dla chętnych Uczniów! 

Zastanów się i odpowiedz lub napisz: Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem? 

Drodzy Uczniowie! 

Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych  

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk 

Drogi Uczniu! 

Opowiedz Rodzicom , co zapamiętałeś z obejrzanego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw


Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie epidemii koronawirusa. 

Pomocą będzie poniżej zamieszczony link  prezentacji  Drogi Krzyżowej.  

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGXn6s8U-BbZxNKFXf-

CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI 

 

TERAPIA RUCHOWA  

MICHAŁ M. 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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 –Leżenie tyłem przy 

ścianie, nogi ugięte stopy 

przyciskają piłkę do ściany. 

Ruch-Toczenie piłki stopami 

po ścianie w górę i dół. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie oparte 

na podłodze z tyłu. Podeszwy stół 

złączone. Ruch-Wyprost nóg w stawach 

kolanowych z utrzymaniem złączonych 

podeszwami stóp. Powtórzenia: 2 serie po 

5 razy. Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi 

aby kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, 

stopy ustawione równolegle, 

oparte o podłogę. 
Ruch- Wysokie wspięcie na 

palce, jednoczesne i 

naprzemienne Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy.  

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy 

obejmują piłkę. Współćwiczący  siedzi 

twarzą do ćwiczącego. Ruch- 

Współćwiczący usiłuje zabrać piłkę 

ćwiczącemu który obejmuje ją stopami. 
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, 

przed krzesłem na podłodze 

leży rozłożony kocyk. Stopy 

stoją na brzegu kocyka. 
Ruch- Zwijanie kocyka pod 

stopy ruchami zginania palców 

bez odrywania pięt od kocyka. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie oparte 

na podłodze z tyłu, piłka trzymana między 

stopami. Druga osoba siedzi twarzą do 

ćwiczącego.  
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, 

Nogi uniesione nad podłogę, 

stopy w zgięciu podeszwowym, 

palce stóp podkurczone. Ruch-

Naprzemienne dotykanie 

palcami stóp podłogi. 
Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy.   

 

Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę. 
Ruch- Wdech nosem, a następnie silne 

dmuchnięcie na tasiemkę. Powtórzenia: 3 

razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle 

przed stołem. Na stole stoi 

miska z wodą. Po wodzie 

pływają „zabawki” 
Ruch- Wdech nosem a 

następnie dmuchanie w 

„zabawki” tak aby poruszały się 

po wodzie. Powtórzenia:  3  

powtórzenia. 

 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch-Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku 1,5-2 

metry. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   



Bibliografia:  
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

LOGOPEDIA 

DAWID K. 

DROGI RODZICU. 

PROSZĘ O  DALSZE UTRWALANIE ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH JĘZYK. 

WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO WYMAWIANIA WSZYSTKICH GŁOSEK JEST MIĘDZY INNYMI 

SPRAWNE DZIAŁANIE NARZĄDÓW MOWY.TOTEŻ NARZĄDY MOWY TRZEBA TAK ĆWICZYĆ , 

BY WYPRACOWAĆ ZRĘCZNE I CELOWE RUCHY JĘZYKA , WARG, PODNIEBIENIA. 

DZIECKO MUSI MIEĆ WYCZUCIE DANEGO RUCHU I POŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 

NARZĄDÓW MOWY. 

PROSZĘ ABY DZIECKO USIADŁO PRZED LUSTREM I WYKONYWAŁO NASTĘPIJĄCE ĆWICZENIA : 

( PROSZĘ ABY RODZIC ZADEMONSTROWAŁ KAŻDE ĆWICZENIE) 

1.ĆWICZENIA ŻUCHWY: 

-OPUSZCZANIE I UNOSZENIE ŻUCHWY KU GÓRZE (5x) 

-WYKONYWANIE RUCHÓW POZIOMYCH, RAZ Z WARGAMI ROZCHYLONYMI, RAZ Z 

ZAMKNIĘTYMI(5x); 

-RUCHY DO PRZODU I DO TYŁU(5x); 

2.ĆWICZENIA WARG: 

- WYSUWANIE I SPŁASZCZANIE WARG ZŁĄCZONYCH (5x); 

- ZAKŁADANIE WARGI DOLNEJ NA GÓRNĄ I GÓRNEJ NA DOLNĄ (5x); 

- CMOKANIE : WARGI ŚCIĄGNIĘTE (5x); 

- DMUCHANIE: 

a) PRZEZ WARGI W KSZTAŁCIE DZIÓBKA (5x); 

b)  Z ZĘBAMI GÓRNYMI NA DOLNEJ WARDZE , JAK PRZY ,,F’’( 5x); 

c)  BOKIEM (5x(; 

- PARSKANIE JAK ,,KONIK’’(5x); 

- NADYMANIE POLICZKÓW I POWOLNE WYPUSZCZANIE POWIETRZA USTAMI LUB NOSEM( 

ZABAWA W  ,,BALONIK’’) – 5x 

- DZIECKO STARA SIĘ ZDMUCHNĄĆ  ZAPALONĄ ŚWIECĘ, KTÓRĄ RODZIC ODDALA OD DZIECKA- 

ĆWICZENIE WYKONUJEMY 5x) 

 

AAC  / LOGOPEDIA  

OLIWIER S., MICHAŁ M., GRZEGORZ Ł. 

DROGI RODZICU!  POPROŚ , ABY DZIECKO NARYSOWAŁO KILKA DUŻYCH I KILKA MAŁYCH KÓŁ.,A 

POTEM NIECH NARYSUJE KOŁA W LINIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

PIĄTEK 17.04.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Straż pożarna 998 
 
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

 

Drogi Rodzicu! Napisz proszę dziecku w zeszycie literami drukowanymi STRAŻ POŻARNA 998. Proszę, aby 

dziecko spróbowało samodzielnie lub z Twoją pomocą napisać wyrazy po śladzie. 

 

Wytnij telefon z postacią, wklej do zeszytu. Następnie wytnij cyfry i ułóż z nich poprawny numer alarmowy 

(wklej je w odpowiednie miejsce pod postacią). Możesz pokolorować każdą postać  
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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. 

 

Ćwiczenie oddechowe 

Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech 

nosem, a następnie silnie dmucha na 

szarfę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA 

PIOTR Ł. 

DROGI RODZICU. 

WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO WYMAWIANIA WSZYSTKICH GŁOSEK JEST MIĘDZY INNYMI 

SPRAWNE DZIAŁANIE NARZĄDÓW MOWY.TOTEŻ NARZĄDY MOWY TRZEBA TAK ĆWICZYĆ , 

BY WYPRACOWAĆ ZRĘCZNE I CELOWE RUCHY JĘZYKA , WARG, PODNIEBIENIA. 

DZIECKO MUSI MIEĆ WYCZUCIE DANEGO RUCHU I POŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 

NARZĄDÓW MOWY. 

PROSZĘ ABY DZIECKO USIADŁO PRZED LUSTREM I WYKONYWAŁO NASTĘPIJĄCE ĆWICZENIA : 

( PROSZĘ ABY RODZIC ZADEMONSTROWAŁ KAŻDE ĆWICZENIE) 

1.ĆWICZENIA ŻUCHWY: 

-OPUSZCZANIE I UNOSZENIE ŻUCHWY KU GÓRZE (5x) 

-WYKONYWANIE RUCHÓW POZIOMYCH, RAZ Z WARGAMI ROZCHYLONYMI, RAZ Z 

ZAMKNIĘTYMI(5x); 

-RUCHY DO PRZODU I DO TYŁU(5x); 

2.ĆWICZENIA WARG: 

- WYSUWANIE I SPŁASZCZANIE WARG ZŁĄCZONYCH (5x); 

- ZAKŁADANIE WARGI DOLNEJ NA GÓRNĄ I GÓRNEJ NA DOLNĄ (5x); 

- CMOKANIE : WARGI ŚCIĄGNIĘTE (5x); 

- DMUCHANIE: 

a) PRZEZ WARGI W KSZTAŁCIE DZIÓBKA (5x); 

b)  Z ZĘBAMI GÓRNYMI NA DOLNEJ WARDZE , JAK PRZY ,,F’’( 5x); 

c)  BOKIEM (5x(; 

- PARSKANIE JAK ,,KONIK’’(5x); 

- NADYMANIE POLICZKÓW I POWOLNE WYPUSZCZANIE POWIETRZA USTAMI LUB NOSEM( 

ZABAWA W  ,,BALONIK’’) – 5x 

- DZIECKO STARA SIĘ ZDMUCHNĄĆ  ZAPALONĄ ŚWIECĘ, KTÓRĄ RODZIC ODDALA OD DZIECKA- 

ĆWICZENIE WYKONUJEMY(  5x) 

3.DZIECKO POWTARZA  POPRAWNIE SAMOGŁOSKI  SIEDZĄC PRZED LUSTREM: 

                              A - E- I- O- U- Y 

4.DZIECKO PISZE PO ŚLADZIE SAMOGŁOSKI ( LITERY DRUKOWANE)W ZESZYCIE PO JEDNEJ LINIJCE 

KAŻDĄ SAMOGŁOSKĘ. 

 

LOGOPEDIA 

MICHAŁ M. 

DROGI RODZICU. 

WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO WYMAWIANIA WSZYSTKICH GŁOSEK JEST MIĘDZY INNYMI 

SPRAWNE DZIAŁANIE NARZĄDÓW MOWY.TOTEŻ NARZĄDY MOWY TRZEBA TAK ĆWICZYĆ , 

BY WYPRACOWAĆ ZRĘCZNE I CELOWE RUCHY JĘZYKA , WARG, PODNIEBIENIA. 

DZIECKO MUSI MIEĆ WYCZUCIE DANEGO RUCHU I POŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 

NARZĄDÓW MOWY. 



PROSZĘ ABY DZIECKO USIADŁO PRZED LUSTREM I WYKONYWAŁO NASTĘPIJĄCE ĆWICZENIA : 

( PROSZĘ ABY RODZIC ZADEMONSTROWAŁ KAŻDE ĆWICZENIE) 

1.ĆWICZENIA ŻUCHWY: 

-OPUSZCZANIE I UNOSZENIE ŻUCHWY KU GÓRZE (5x) 

-WYKONYWANIE RUCHÓW POZIOMYCH, RAZ Z WARGAMI ROZCHYLONYMI, RAZ Z 

ZAMKNIĘTYMI(5x); 

-RUCHY DO PRZODU I DO TYŁU(5x); 

2.ĆWICZENIA WARG: 

- WYSUWANIE I SPŁASZCZANIE WARG ZŁĄCZONYCH (5x); 

- ZAKŁADANIE WARGI DOLNEJ NA GÓRNĄ I GÓRNEJ NA DOLNĄ (5x); 

- CMOKANIE : WARGI ŚCIĄGNIĘTE (5x); 

- DMUCHANIE: 

a) PRZEZ WARGI W KSZTAŁCIE DZIÓBKA (5x); 

b)  Z ZĘBAMI GÓRNYMI NA DOLNEJ WARDZE , JAK PRZY ,,F’’( 5x); 

c)  BOKIEM (5x(; 

- PARSKANIE JAK ,,KONIK’’(5x); 

- NADYMANIE POLICZKÓW I POWOLNE WYPUSZCZANIE POWIETRZA USTAMI LUB NOSEM( 

ZABAWA W  ,,BALONIK’’) – 5x 

- DZIECKO STARA SIĘ ZDMUCHNĄĆ  ZAPALONĄ ŚWIECĘ, KTÓRĄ RODZIC ODDALA OD DZIECKA- 

ĆWICZENIE WYKONUJEMY 5x) 

3.DZIECKO POWTARZA  POPRAWNIE SAMOGŁOSKI  SIEDZĄC PRZED LUSTREM: 

                              A - E- I- O - U- Y 

4.DZIECKO PISZE PO ŚLADZIE SAMOGŁOSKI ( LITERY DRUKOWANE) W ZESZYCIE PO JEDNEJ 

LINIJCE KAŻDĄ SAMOGŁOSKĘ. 

 

LOGOPEDIA 

DANIEL D. 

DROGI RODZICU. 

WYKONAJ Z DZIECKIEM NASTEPUJĄCE ZADANIA : 

1.DZIECKO POPRAWNIE POWTARZA  SAMOGŁOSKI SIEDZĄC PRZED LUSTREM : 

              A- Ą -E -Ę- I-O-U- Ó- Y 

2 DZIECKO PISZE PO ŚLADZIE SAMOGŁOSKI (LITERY DRUKOWANE )W ZESZYCIE PO JEDNEJ LINIJCE 

KAŻDA SAMOGŁOSKA. 

 

3. WYSZUKUJE W DOWOLNYM TEKŚCIE SAMOGŁOSKI I ZAKREŚLA JE NA KOLOROWO. 

 

4. DZIECKO POPRAWNIE POWTARZA SYLABY : 

 

PA  PE  PI   PO   PU  PY   

BA  BE   BI   BO  BU    BY 



DA   DE   DI  DO  DU  DY  

TA   TE    TI    TO  TU  TY  

 

5.DZIECKO POWTARZA I PISZE WYRAZY( PO ŚLADZIE  LUB PRÓBUJE JE SAMODZIELNIE  

ODWZOROWAĆ ): 

             ALA, ELA, ILONA, OLA , ULA  

MIŁEJ ZABAWY. 

 

LOGOPEDIA 

OLIWIER S. 

DROGI RODZICU. 

WYKONAJ Z DZIECKIEM NASTEPUJĄCE ZADANIA : 

1.DZIECKO POPRAWNIE POWTARZA  SAMOGŁOSKI SIEDZĄC PRZED LUSTREM : 

              A- Ą -E -Ę- I-O-U- Ó- Y 

2 DZIECKO PISZE PO ŚLADZIE SAMOGŁOSKI (LITERY DRUKOWANE )W ZESZYCIE PO JEDNEJ LINIJCE 

KAŻDA SAMOGŁOSKA. 

 

3. WYSZUKUJE W DOWOLNYM TEKŚCIE SAMOGŁOSKI I ZAKREŚLA JE NA KOLOROWO. 

 

4. DZIECKO POPRAWNIE POWTARZA SYLABY : 

 

PA  PE  PI   PO   PU  PY   

BA  BE   BI   BO  BU    BY 

DA   DE   DI  DO  DU  DY  

TA   TE    TI    TO  TU  TY  

 

5.DZIECKO POWTARZA I PISZE WYRAZY( PO ŚLADZIE  LUB PRÓBUJE JE ODWZOROWAĆ ): 

             ALA, ELA, ILONA, OLA , ULA  

MIŁEJ ZABAWY. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

PIOTR Ł., 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. 

 


