
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : Zwierzęta w domu 

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020r. 

 
RELIGIA 

 

Temat: POZNAJEMY PISMO ŚWIETE: PAN BÓG ZAWSZE PRZEBACZA GRZECHY, JEŚLI LUDZIE 

ŻAŁUJĄ I PRZEPRASZAJĄ. 

DRODZY  RODZICE, DROGIE DZIECI! 

  Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana Boga gdy popełniamy 

grzech czyli nie przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów, 

pragniemy się poprawić i wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy za złe 

uczynki Boga i ludzi, których skrzywdziliśmy. 

Zamieszczam link do filmu z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Proszę obejrzyjcie i zobaczcie jak Ojciec czyli sam 

Bóg czeka na grzesznika i mu przebacza https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0 

Zadanie 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem o ustanie pandemii koronawirusa. 

Pamiętajcie, proszę, że każdą modlitwę zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego. 

 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Opieka nad zwierzętami w domu. 
 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  

 

ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ 
Drogi Rodzicu! Przeczytaj dziecku raz wierszyk, w celu zapoznania się z treścią. Następnie przeczytaj drugi raz z 

przerwami, aby dziecko podczas twojego czytania wskazywało zwierzątka oraz robiło to, co w wierszu dane zwierzę 

robi . Miłej zabawy! (Wierszyk można wkleić do zeszytu).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0


 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Połącz w pary zwierzęta z miejscami, w których Twoim zdaniem będą się dobrze czuły. 

 

 

 

 

 

WYCH. FIZ.  

TEMAT: Pokonywanie przeszkód dołem i górą, zabawy zmocowaniem w różnych pozycjach ( niskich, wysokich). 
Przyrządy i przybory: piłka, szarfa (sznurek ), laska gimnastyczna (kijek ). 
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 Trzymaj równowagę w klęku. 

Dzieci starają się wytracić partnera z 

równowagi. 

 
Ćw.2 Nie daj zabrać woreczka. Dzieci 

starają odebrać woreczek partnerowi. 

 
Ćw.3 Odbierz piłkę dłońmi. Dziecko 

stara się wyciągnąć piłkę ze stóp 

partnera/ 

 
Ćw.4  Odbierz piłkę stopami. Dzieci 

starają odebrać piłkę partnerowi. 

 
Ćw.5 Przeciąganie laski w parach. 

Dzieci starają się przeciągnąć laskę na 

swoja stronę. 

 

Ćw.6 Przeciąganie laski w parach 

Przeciąganie laski stopami. 

 
Ćw.7 Przejście pod  laseczka 

gimnastyczną (kijkiem). 

 
Ćw.8 Przejście nad laska gimnastyczną ( 

kijkiem). 
 

 
Ćwiczenia oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając 

piłeczkę przed sobą. 

 
 

 

 

 

 

 

 

LN – lewa noga 
 
PN – prawa noga 
 

 

Wykonujemy 2-4 

powtórzeń każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

MICHAŁ M., OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1 .  Ćwiczenia koordynacyjne tzw. „pajacyk” (na raz podskok do rozkroku z klaśnięciem dłońmi – nad głową- 

naśladowanie. 

2.  Chód z przedmiotem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

PIOTR Ł. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Nauka zakładania bluzy zakładanej przez głowę.  

2. Zapinanie i rozpinanie zamka błyskawicznego. 

3. Kopanie piłki do celu. 



 

LOGOPEDIA 

GRZEGORZ Ł. 

DROGI RODZICU. 

 POBAW SIĘ Z DZIECKIEM- POSTEPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI WIERSZYKA( WIERSZYKI NA 

MASAŻYKI). 

MASAŻ DZIECIĘCY TO FORMA ĆWICZEŃ RELAKSACYJNYCH, TECHNIKA MASAŻU DELIKATNEGO  

GŁASKANIA DZIECKA , GDZIE NAJWAŻNIEJSZY JEST KONTAKT RODZICA Z DZIECKIEM. 

O TEGO RODZAJU MASAŻU  MÓWI SIĘ OBRAZOWO JAKO  O ,,SERCU NA DŁONI’’. 

,,MYSZKA’’ 

PRZYSZŁA MYSZKA DO BRACISZKA( OPUSZKAMI PALCÓW NA PLECACH DZIECKA WYKONUJEMY 

POSUWISTE I DELIKATNE RUCHY) 

TU ZAJRZAŁA , TAM WSKOCZYŁA (LEKKO ŁASKOCZEMY DZIECKO ZA JEDNYM UCHEM, 

NASTEPNIE ZA DRUGIM ) 

A NA KONIEC TU SIĘ SKRYŁA ( WSUWAMY PALEC ZA KOŁNIERZYK) 

 
,,RZECZKA ‘’ 

PŁYNIE , WIJE SIĘ RZECZKA ( RYSUJEMY NA PLECACH DZIECKA FALISTĄ LINIĘ) 

JAK BŁYSZCZĄCA WSTĄŻECZKA ( DELIKATNIE DRAPIEMY JE PO PLECACH ) 

TU SIĘ SREBRZY, TAM GINIE( WSUWAMY PALCE ZA KOŁNIERZYK) 

A TAM ZNOWU WYPŁYNIE( PRZENOSIMY DŁOŃ POD PACHĘ I SZYBKO WYJMUJEMY) 

MIŁEJ ZABAWY. 

 

 

 

 

WTOREK 21.04.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Papuga i kanarek. 
 

 
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ 
Drogi Rodzicu! Czas na wspólną zabawę pełną śmiechu! Możecie w to włączyć całą Waszą rodzinę – gwarantuję 

dobrą zabawę!  Zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy każdym zwierzaku, naśladujcie je.  

A teraz spróbujcie również razem powtórzyć nazwy zwierząt, wskazując przy tym je na obrazku (chomik, kanarek, 

ryba, pies, kot). 



 
 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Dopasuj nazwy do odpowiedniego ptaka, a następnie przyklej nazwę pod zdjęciem i napisz po śladzie (szary tekst). 

Spróbuj wypowiedzieć nazwę ptaka. 

    

     
   



KANAREK 
PAPUGA 
 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Stwórz własnego kanarka / papugę. Wytnij kształty znajdujące się na dole strony, a następnie przyklej je w kolejności 

zaznaczonej na obrazku. Pokoloruj całość.  

 



TERAPIA RUCHOWA   

GRZEGORZ Ł. 

Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej. 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

          Zestaw wybranych ćwiczeń:               ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 
Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie  nr 1) Pozycja wyjściowa -

Siad skrzyżny, z maksymalny 

rozwarciem kolan. 
Ruch: Powolne krążenie obustronne 

wyprostowanych ramion w tył, jak 

najbardziej odwodzenie w tył, z 

jednoczesnym ściąganiem łopatek. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad skrzyżny, 

ramiona w skurczu pionowym, 

dłonie zaciśnięte w pięść. Ruch: 

Wdech- ramiona unosimy w górę, 

otworzenie dłoni-wydech, ramiona 

wracają do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia:   
2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

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

skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej 

strony trzyma wstążki (tasiemki) . 
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem 

głowy w bok a następnie dmuchnięcie 

na wstążkę. Ilość powtórzeń: 2 serie 

po 3 powtórzenia, między seriami ok. 

30-60 sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, 

nogi ugięte, stopy oparte na 

podłodze. Rodzic trzyma nad 

ustami piórko (lub kawałek waty) 

Ruch: Silne dmuchnięcia w piórko 

które puszcza Rodzic. Ilość 

powtórzeń: 2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 

30-60 sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi  ćw. 2-3 minuty 

przerwy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny, w 

dłoniach trzymana oburącz laska. 

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem 

rąk z laską w górą do położenia na 

podłodze za głową, a następnie 

wydech ustami, z przeniesieniem laski 

na uda. Powtórzenia:  2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 30-

60 sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. Ruch: 

Marsz po pokoju. Wdech nosem, z 

uniesieniem rąk w górą a następnie 

wydech ustami z jednoczesnym 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia:   
2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Na 

brzuchu leży trzymana oburącz laska 
(kij). Ruch: Wdech nosem, z 

przeniesieniem rąk z laską w górą do 

położenia na podłodze za głową, a 

następnie wydech ustami, z 

przeniesieniem rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 

3  powtórzenia, między seriami ok. 

30-60 sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 
 

 

Ćw. nr 8) P.w.- P.w.-Siad na 

krzesełku. Na stole naczynie  z 

wodą. W wodzie zanurzona rurka. 
Ruch: Wdmuchiwanie powietrza 

do wody przez rurkę. Ilość 

powtórzeń: 2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 

30-60 sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi  ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r. 
              2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r 

 



TERAPIA RUCHOWA   

DAWID K. 

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 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. 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

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

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

DAWID K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Dotykanie twarzy różnymi fakturami (w okolicach ust) gąbki, szczotki. 

2. Przekładanie makaronu z pojemnika do pojemnika. 

 



INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1 .  Ćwiczenia koordynacyjne tzw. „pajacyk” (na raz podskok do rozkroku z klaśnięciem dłońmi – nad głową- 

naśladowanie. 

2.  Chód z przedmiotem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni. 

 

ŚRODA 22.04.2020r. 

 

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

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Kocie akcesoria. Pokoloruj tylko te elementy, które przydają się w opiece nad kotem. 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Napisz cyfry po śladzie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

TERAPIA RUCHOWA   

GRZEGORZ Ł., MICHAŁ M. 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy. 
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 prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Ruch-

Naprzemienne maksymalne 

zgięcia grzbietowe podeszwowe 

stóp. 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 ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, stopy 

ustawione równolegle. 
Ruch- Zginanie, na przemian z 

wyprostem i rozkładaniem palców 

stóp, bez unoszenia nad podłogą. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, stopy 

obejmują piłkę. Ruch- uniesienie nóg z 

piłka nad podłogę. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Do tego 

ćwiczenia można wykorzystać np. 

poduszkę kule z papieru itp. Pamiętamy 

o zwróceniu uwagi aby kolana były 

rozchylone. 

 

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, 

przed krzesłem na podłodze leży 

rozłożony kocyk. Ruch- Chwyt 

brzegu kocyka palcami stóp, 

uniesienie nóg z kocykiem nad 

podłogę i wykonywanie ruchów 

jak podczas trzepania. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 9) P.w.-Siad skrzyżny. W jednej 

dłoni tasiemka, której wolny koniec 

wisi przed ustami. 
Ruch- Wdech nosem, a następnie silne 

dmuchnięcie na tasiemkę. 
Powtórzenia: 3 razy. Uwagi:  W czasie 

ćwiczenia powinna być utrzymana 

postawa skorygowana. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. 

Ręce w pozycji skrzydełek. Ruch- 

Wdech nosem, a następnie wydech 

ustami z jak najdłuższym 

wymawianiem literki S. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. 
Ruch-Marsz z krzyżowaniem stóp.  
Na odcinku 1,5-2 metry. 
Powtórzenia: 4 razy. 

Bibliografia  
1. Malina H.: Wady kończyn dolnych.  Kraków 1996 r. 
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

TERAPIA RUCHOWA 

DAWID K. 

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 
   Bibliografia:  

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

2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia 
 

AAC / LOGOPEDIA 

OLIWIER S. , MICHAŁ M., GRZEGORZ Ł. 

IDENTYFIKACJA SYMBOLI -SMAK SŁODKI                              

  DROGI RODZICU !  POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU. NASTĘPNIE 

POPROŚ , ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE 

PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA 

WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE NARYSOWAĆ I ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.   

 

 



CZWARTEK 16.04.2020r. 

WYCH. FIZ.  

TEMAT: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia. 
Przyrządy i przybory: piłka, 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 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie 

skrzyżnym( po turecku ). Skłony głowy w bok  

(w prawo i w lewo); skłony w przód i tył. 

 
Ćw. 2 Toczący pień. Dziecko leży na podłodze 

z wyprostowanymi i złączonymi nogami i RR w 

górze .Dziecko przetacza się raz w lewa stronę 

raz w prawa stronę. 
 

 
Ćw. 3 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 

przysiadzie. Trzymając się kolan przetaczają się 

na plecy, a następnie starają się wrócić do 

przysiadu. 

 
Ćw. 4 Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje 

skręt T w prawo kładzie piłke za swoimi 

plecami i robi skłon T w lewo z zabiera piłkę. ( 

raz w L raz w P) 

 
 

 

 

 

 

 

Ćw.5 Taniec na kocyku. 
 Dziecko stoi na kocyku. Poprzez 

szybkie skręty tułowia przesuwa się do 

przodu. 

 
Ćw.6 Dziecko odbija piłkę od podłogi i 

przebiega pod nią. 

 
Ćw.7 Dziecko przekłada piłkę z ręki do 

reki tak, aby krążyła wokół bioder( w L 

i P stronę ) 

 
Ćwiczenia oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu 

dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 4 – 

6 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia  
 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 
 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Innowacja metodyczna „Mówię Makatonem”. 
 
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Powtórzenie poznanych wcześniej gestów: PIES, KWIAT, PIŁKA, ZIMNO, JABŁKO, DRZEWO, WITAJ, 

CZEŚĆ i inne. (TAK – używamy raczej 1 gestu, NIE – zarówno gest 1, jak i 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ 

 

Nowy gest – BAWIĆ SIĘ 

 

 

 

RELIGIA 

 
Temat: KŁANIAMY SIĘ PRZED KONFESJONAŁEM PANU JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU – TU 

PRZEPRASZAMY PANA BOGA ZA GRZECHY. 

DRODZY  RODZICE, DROGIE DZIECI! 

  Konfesjonał to mebel kościelny w kształcie zabudowanego krzesła z klęcznikami, przy którym Pan Jezus w 

osobie kapłana wysłuchuje spowiedzi. 

Bóg chce odpuścić nam grzechy bo jest MIŁOŚCIĄ.  

Pan Jezus polecił św. Faustynie namalować obraz przedstawiający Go 

jako Jezusa Miłosiernego. 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 

Drodzy Rodzice bardzo proszę napiszcie na kartce dużymi literami słowa JEZU, UFAM TOBIE, a dzieci proszę by je 

pokolorowały lub przyozdobiły materiałami, które mają w domu. 

Wysłuchajcie piosenki i pomódlcie się jej słowami https://www.youtube.com/watch?v=Cd8fDu03gf0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8fDu03gf0


TERAPIA RUCHOWA  

MICHAŁ M. 

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 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. 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

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

LOGOPEDIA 

DAWID K. 

DROGI RODZICU. 

UTRWALAMY DZISIAJ WYRAŻENIA DŻWIĘKONAŚLADOWCZE. 

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ ZAŁĄCZONĄ KARTĘ . JEŻELI PAŃSTWO NIE POSIADACIE DRUKARKI, TO PROSZĘ, 
ABY  DZIECKO WSKAZYWAŁO NA EKRANIE KOMPUTRA. 

DAWID ROZPOZNAJE , WSKAZUJE ZWIERZĄTKO : 



 – PANI PYTA :  GDZIE KROWA?, GDZIE BARAN? , GDZIE ŚWINKA ?, GDZIE WĄŻ ? 

POKAŻ. 

- PANI MÓWI:  

KROWA MUCZY –   MU  MU  MU  

BARAN  BECZY -       BE    BE     BE 

ŚWINKA KWICZY -    iiiiiiii 

WĄŻ  SYCZY –          SY    SY   SY  

DAWID WSKAZUJE I NAŚLADUJE GŁOS ZWIERZĄTKA. 

DAWID WSKAZUJE ZWIERZĄTKO PALCEM ( MOŻE PANI POPROWADZIĆ JEGO PALEC), OD LEWEJ DO 
PRAWEJ. PANI CZYTA – CZEKA  CHWILĘ NA REAKCJĘ DZIECKA – NAŚLADOWANIE. 

MIŁEJ ZABAWY 

 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

MICHAŁ M. 

Propozycje ćwiczeń: 

1 .  Ćwiczenia koordynacyjne tzw. „pajacyk” (na raz podskok do rozkroku z klaśnięciem dłońmi – nad głową- 

naśladowanie. 

2.  Chód z przedmiotem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni. 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 17.04.2020r. 

 

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

tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

 
 

 



OLIWIER, DANIEL – Napisz po śladzie, a nastepnie spróbuj napisać samodzielnie. 

 

P P P P P 
K K K K K 
PIES 
KOT 
 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Zajęcia muzyczno-ruchowe. Drodzy Rodzice! Tańczcie i bawcie się ze swoim dzieckiem do piosenek o zwierzętach i 

nie tylko. Możecie do tańców wykorzystać chusty, szaliki i nimi machać. Dobrej zabawy!  

WYCH. FIZ. 

TEMAT: Rzuty małymi przedmiotami do ruchomego celu lewą i prawa ręką w miejscu i w ruchu. 
Przyrządy i przybory: ringo; woreczki. 
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 do 

miseczki. Odległość 2-3 metrów 
Jedna ręka – prawa ,lewa 

 
 
Ćw.2 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.3 Złap ringo. Dziecko stoi 1.5 

od partnera. Partner rzuca ringo do 

dziecka a ono star a sie złapać. 
 

 
Ćw.4 Złap ringo na stopę. 

Dziecko stoi z ringiem w 

dłoniach..Wykonuje rzut kółkiem 

w górę i stara się złapać opadające 

kółko na stopę. 

 

Ćw.5 Złap stopą ringo. Jedno dziecko toczy 

ringo po podłodze. Drugie stara się „nawlec” 

kółko na stopę, zanim upadnie na podłogę. 

 
Ćw.6 Traf ringiem na kołek. Dziecko leży na 

brzuchu. W odległości 1.5 m przed nim 

ustawiony stojak z kołkiem. Dziecko rzutem 

oburącz stara się trafić kółkiem na kołem  

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w 

dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko 

,aby to utrzymywało się jak najdłużej w 

powietrzu. 
 

 

 

 

 

Pw. – pozycja 

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

 

 

 

Wykonujemy 6-10  

powtórzeń każdego 

ćwiczenia 
 
Podczas ćwiczeń 
w leżeniu przodem ( 

na brzuchu) 

podkładamy pod 

brzuch zwinięty 

kocyk lub ręcznik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 
 

LOGOPEDIA 

PIOTR Ł. 

DROGA MAMO. 

1.PRZECZYTAJ PIOTRKOWI WIERSZ  ,,AZOREK’’ ( TYLKO 3 ZWROTKI, NA NASTĘPNYCH ZAJĘCIACH 

BĘDĄ KOLEJNE ). 



ZADANIE DZIECKA POLEGA NA POWTARZANIU ZA MAMĄ  DŻWIĘKÓW NAŚLADUJĄCYCH 

ODGŁOSY WYDAWANE PRZEZ PSA ( MOŻNA  WYKORZYSTAĆ MASKOTKĘ PSA ). 

PRZED DOMEM PRZY BUDZIE 

GŁOŚNO AZOR SZCZEKA,  

TO JEGO SZCZEKANIE 

JUŻ SŁYCHAĆ Z DALEKA: 

- HAU, HAU , HAU… 

-HAU, HAU , HAU …..   ( MAMA MÓWI:  POWTÓRZ ZA MNĄ ) 

 

GDY AZOR JEST WŚCIEKŁY, 

HUMOREK ZŁY MIEWA, 

TO WARCZY TAK GROŻNIE,  

ŻE DRŻĄ WOKÓŁ DRZEWA: 

- WRRR, WRRR, WRRR….. 

- WRRR, WRRR, WRRR…… ( MAMA MÓWI: POWTÓRZ ZA MNĄ ) 

 

GDY PIESEK NARZEKA , 

MA JAKIEŚ ŻYCZENIE,  

TO ZAMIAST SZCZEKANIA 

SŁYCHAĆ TO SKOMLENIE: 

- Oi, Oi,  Oi….. 

- Oi,  Oi,  Oi…. ( MAMA MÓWI : POWTÓRZ ZA MNĄ) 

W MOEJSCACH  ZAZNACZONYCH NA CZERWONO DZIECKO POWTARZA ZA MAMĄ, NAŚLADUJĄC 

ODGŁOSY WYDAWANE PRZEZ PSA. MIŁEJ ZABAWY. 

 

LOGOPEDIA 

MICHAŁ M. 

RODZICU .POBAW SIĘ Z DZIECKIEM- POSTEPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI WIERSZYKA( WIERSZYKI 

NA MASAŻYKI). 

1.MASAŻ DZIECIĘCY TO FORMA ĆWICZEŃ RELAKSACYJNYCH, TECHNIKA MASAŻU DELIKATNEGO  

GŁASKANIA DZIECKA , GDZIE NAJWAŻNIEJSZY JEST KONTAKT RODZICA Z DZIECKIEM. 

O TEGO RODZAJU MASAŻU  MÓWI SIĘ OBRAZOWO JAKO  O ,,SERCU NA DŁONI’’. 

,,MYSZKA’’ 

PRZYSZŁA MYSZKA DO BRACISZKA( OPUSZKAMI PALCÓW NA PLECACH DZIECKA WYKONUJEMY 

POSUWISTE I DELIKATNE RUCHY) 

TU ZAJRZAŁA , TAM WSKOCZYŁA (LEKKO ŁASKOCZEMY DZIECKO ZA JEDNYM UCHEM, 

NASTEPNIE ZA DRUGIM ) 

A NA KONIEC TU SIĘ SKRYŁA ( WSUWAMY PALEC ZA KOŁNIERZYK) 

 
,,RZECZKA ‘’ 



PŁYNIE , WIJE SIĘ RZECZKA ( RYSUJEMY NA PLECACH DZIECKA FALISTĄ LINIĘ) 

JAK BŁYSZCZĄCA WSTĄŻECZKA ( DELIKATNIE DRAPIEMY JE PO PLECACH ) 

TU SIĘ SREBRZY, TAM GINIE( WSUWAMY PALCE ZA KOŁNIERZYK) 

A TAM ZNOWU WYPŁYNIE( PRZENOSIMY DŁOŃ POD PACHĘ I SZYBKO WYJMUJEMY) 

MIŁEJ ZABAWY. 

 

LOGOPEDIA 

DANIEL D. 

DROGI RODZICU. 

PROSZĘ ABY DZIECKO  UWAŻNIE SŁUCHAŁO CZYTANY PRZEZ  CIEBIE WIERSZ ,, OZNAKI 

WIOSNY’’ I WYKONAŁO NASTĘPUJĄCE ĆWICZENIA : W MIEJSCU OZNACZONYM CYFRĄ : 

1.DZIECKO NAŚLADUJE LEKKI POWIEW WIATRU- NA DŁUGIM WYDECHU WYPOWIADA GŁOSKĘ 

,,SZ’’ 

2.WĄCHA ŻONKILE- PRZEZ JEDNĄ DZIURKĘ W NOSIE MOCNO WCIĄGA POWIETRZE, ZATRZYMUJĄC 

NA CHWILĘ ODDECH, PO CZYM DRUGĄ DZIURKĄ WYDYCHA POWIETRZE ( DZIURKI NIEAKTYWNE -

NA ZMIANĘ ZACISKA  PALCAMI). 

3.WĄCHA TULIPANY- MOCNO WCIĄGA POWIETRZE NOSEM, WSTRZYMUJE NA CHWILĘ ODDECH I 

POWOLI, JAK NAJDŁUŻEJ WYDYCHA POWIETRZE USTAMI. 

4.NAŚLADUJE KLEKOTANIE BOĆKA- KLE , KLE , KUMKANIE ŻABEK  KUM, KUM- WYPOWIADA 

DŻWIĘKI 

NA JEDNYM WYDECHU, ROBIĄC PRZERWĘ , W CZASIE KTÓREJ NIE NABIERA POWIETRZA. 

5.NALADUJE ŚPIEW PTAKÓW. 

6.ODGŁOSY WYDAWANE PRZEZ ODLATUJĄCE PTAKI. 

,,OZNAKI WIOSNY ‘’ 

KIEDY WIOSNA TU PRZYCHODZI, 

PANI ZIMA STĄD ODCHODZI. 
 

SŁOŃCE ŚWIECI JUŻ JAŚNIUTKO. 

 WIETRZYK WIEJE TAK LECIUTKO: 

- Szszszszsz………………(1) 
 

BUDZĄ SIĘ W SŁOŃCU MOTYLE, 

KWITNĄ ZŁOCISTE ŻONKILE. (2) 
 

W OGRODZIE U MOJEJ MAMY 

CZERWIENIĄ SIĘ TULIPANY . (3) 
 

ROŚNIE TRAWA, ŚWIECI SŁOŃCE ,  

BOĆKI KLEKOCĄ NA ŁĄCE: 

- KLE, KLE, //KLE, KLE   (4) 
 

KIEDY SŁYSZĄ KLEKOT ŻABKI, 

UCIEKAJĄ DO SADZAWKI: 

- KUM, KUM//KUM, KUM.(4) 
 

JUŻ JASKÓŁKI PRZYLECIAŁY ,  

JEST TEŻ Z NAMI SŁOWIK MAŁY : 

- TIRLI, TIRLI, TIRLI….(5) 
 

GILE ZA TO ODLECIAŁY,  

BO ZA CIEPŁO U NAS MIAŁY: 

-FRRR..FRRR…, FRRR….(6) 
 

WSZYSTKO TO OZNAKI WIOSNY, 

WIE O TYM DZIECKO I …KAŻDY DOROSŁY! 
 

 

 

 

 



LOGOPEDIA 

OLIWIER S. 

DROGA MAMO. 

1.PRZECZYTAJ  OLIWIEROWI  WIERSZ  ,,AZOREK’’( TYLKO 3 ZWROTKI , NA NASTĘPNYCH 

ZAJĘCIACH BĘDĄ KOLEJNE). PODCZAS CZYTANIA MOŻNA WYKORZYSTAĆ MASKOTKĘ PSA. 

 ZADANIE DZIECKA POLEGA NA POWTARZANIU ZA MAMĄ  DŻWIĘKÓW NAŚLADUJĄCYCH 

ODGŁOSY WYDAWANE PRZEZ PSA . MIŁEJ ZABAWY. 

PRZED DOMEM PRZY BUDZIE 

GŁOŚNO AZOR SZCZEKA,  

TO JEGO SZCZEKANIE 

JUŻ SŁYCHAĆ Z DALEKA: 

- HAU, HAU , HAU… 

-HAU, HAU , HAU …..   ( MAMA MÓWI:  POWTÓRZ ZA MNĄ ) 

 

GDY AZOR JEST WŚCIEKŁY, 

HUMOREK ZŁY MIEWA, 

TO WARCZY TAK GROŻNIE,  

ŻE DRŻĄ WOKÓŁ DRZEWA: 

- WRRR, WRRR, WRRR….. 

- WRRR, WRRR, WRRR…… ( MAMA MÓWI: POWTÓRZ ZA MNĄ ) 

 

GDY PIESEK NARZEKA , 

MA JAKIEŚ ŻYCZENIE,  

TO ZAMIAST SZCZEKANIA 

SŁYCHAĆ TO SKOMLENIE: 

- Oi, Oi,  Oi….. 

- Oi,  Oi,  Oi…. ( MAMA MÓWI : POWTÓRZ ZA MNĄ ) 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

DAWID K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Dotykanie twarzy różnymi fakturami (w okolicach ust) gąbki, szczotki. 

2. Przekładanie makaronu z pojemnika do pojemnika. 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

PIOTR Ł. 

Propozycje ćwiczeń: 

4. Nauka zakładania bluzy zakładanej przez głowę.  

5. Zapinanie i rozpinanie zamka błyskawicznego. 

6. Kopanie piłki do celu. 


