
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : Polska i jej majowe uroczystości 

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020r. 

 
RELIGIA 

 

Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO 

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci! 

Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie Państwo w domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go 

swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej zamieszam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

1. Co jest najważniejsze na tym obrazie? 

2. Co dzieje się z Jezusa sercem? 

 

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, dawał jedzenie głodnym i był 

dobry dla wszystkich, których spotykał. 

Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan Jezus do siostry zakonnej, 

która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest powyżej. Jedną rękę ma Pan Jezus wzniesioną jak do 

błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna 

powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i nie 

chcą więcej źle czynić. 

Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich ludzi. 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które przekazał siostrze 

Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci do zrobienia choć jednego dobrego uczynku w ciągu dnia. 

Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA 

Dla chętnych 

Zadanie na ocenę celującą 

Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat: w środku przyklejcie obrazek Pana Jezusa, a wokół obrazka narysujcie tyle serduszek ile osób jest w Waszej Rodzinie. 

Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły gdy do niej wrócimy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA


TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Barwy i symbole Polski 
 

 

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! Proszę, aby dziecko spróbowało z Twoją pomocą odpowiedzieć na pytania do obrazków. Zadanie można wkleić do zeszytu. 

 
Który to kolor biały na fladze?       Który to kolor czerwony na fladze? 

 

Gdzie jest mały orzeł?  Gdzie jest duży orzeł? 

 

   



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Drogi Rodzicu!  

Polecenie do zadania: Wytnij osobno obrazki i wyrazy, następnie wklej obrazki do zeszytu i dopasuj do nich pasujące wyrazy (przyklej je obok obrazka). 

 

 

 

 



WYCH. FIZ.  

TEMAT: Marsz, bieg po prostej z woreczkami 

 

Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek. 

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; 

 
RR- ramiona 
 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

oddechowe 

Ćw.1 
Marsz po linii(sznurek; taśma) – przodem (woreczek na głowie). 
Ćw.2  
Marsz po linii – tyłem (woreczek na głowie) 
Ćw.3  
Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem (woreczek na głowie). 
Ćw.4 
 Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma (woreczek na głowie). 
Ćw.5  
Marsz krokiem dostawnym(bokiem) -LN i PN (woreczek na głowie). 
Ćw.6  
Marsz po linii – RR w bok z woreczkami w dłoniach. 
Ćw.7 
Marsz po linii - RR w górę z woreczkami w dłoniach. 
Ćw. 8  
Marsz po linii- RR do przodu z woreczkami w dłoniach. 

 

Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach.  

Silnie zaczyna dmuchać na piórko ,aby  

to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu.  
 

 

 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
Wykonujemy 4-6 

powtórzeń każdego 

ćwiczenia 

 

 

 



INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

MICHAŁ M. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Nabieranie ryżu na łyżkę, przesypywanie do pojemników- wyrabianie precyzyjnych ruchów rąk. 

2. Wchodzenie i schodzenie po schodach. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Wchodzenie i schodzenie po stopniach, schodach. 

2. Zrób to co ja –np.  dotknij palcem nosa, podnieś rękę.  

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

PIOTR Ł. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Wchodzenie i schodzenie po schodach. 

2. Zabawy z ziemią, dotykanie, ugniatanie, wąchanie ziemi, nakładanie ziemi łopatką. 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA 

GRZEGORZ Ł. 

DROGA MAMO. 

UTRWALAMY SAMOGŁOSKI. POĆWICZ Z DZIECKIEM. OTO WZÓR SAMOGŁOSEK , MOŻNA JE WYDRUKOWAĆ, ALE I MOŻNA JE SAMEMU NAPISAĆ I 

WYCIĄĆ. PRZYGOTOWUJEMY 2 ZESTAWY.ROZKŁADAMY SAMOGŁOSKI , JEDEN ZESTAW UKŁADAMY W KOLEJNOŚCI ICH WYSTEPOWANIA ( 

CZYTAMY NA GŁOS SAMOGŁOSKI I JE WSKAZUJEMY )A DRUGI  ZESTAW JEST ROZSYPANY.WYDAJEMY DZIECKU POLECENIE : DAJ  ,,A’’.DZIECKO 

PODAJE POPRAWNĄ SAMOGŁOSKĘ . KŁADZIE JĄ POD WZOREM  CIĄGU LITEROWEGO. JEŻELI NIE PODAJE , PODPWIADAMY  MU (WSKAZUJEMY 

POPRAWNĄ SAMOGŁOSKĘ)  I DAJEMY JĄ  NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE. Z CZASEM WYCOFUJEMY PODPOWIEDŻ. I TAK POSTĘPUJEMY Z KAŻDĄ 

SAMOGŁOSKĄ. 

              A   O   U   E   I  Y 

           A   O   U   E   I  Y  
 

 

 

 

 

WTOREK 21.04.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Miasta Polski 
 

 
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! Omów proszę wspólnie z dzieckiem obrazki. Opowiedzcie, gdzie byli i co robili Leon i Lena – mali podróżnicy. Wskażcie również, gdzie wy byście chcieli 

pojechać i kogo byście ze sobą zabrali.  
 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem. Możesz pokolorować obrazki  
 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Drogi Rodzicu! Zapraszam do zajęć plastycznych  Zróbcie kotylion. 

 



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. 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. 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA   

DAWID K. 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i mięśnie ściągające łopatki. 
 

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. Głowa uniesiona. Pod brzuchem w 

okolicach pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch- 

Wymach rękoma w górę. Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  
 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy wyprostowane. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”. Ruch- Uniesienie rąk w górę, z wytrzymaniem ok 2-3 

sek. wyciągniętych rąk w górze. Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i 

złączone. Ręce w pozycji „skrzydełek” uniesione nad 

podłogę. Głowa uniesiona, wzrok skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicach pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik. 

Ruch- Uniesienie rąk w górę i „klepanie” dłońmi w podłogę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 
 

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy wyprostowane, głowa 

wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”. Ruch- Skłon głowy w tył i powrót do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 6 razy.  

 

Ćw. 3) P.w.-  Siad ugięty. Ręce oparte na podłodze z tylu. 

Ruch- Uniesienie bioder do linii łączącej barki i kolana. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i złączone. 

Ręce wyprostowane, wyciągnięte w przód przed siebie. Głowa 

uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicach pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch- 

klaśnięcie w dłonie, następnie przeniesienie wyprostowanych rak 

bokiem nad podłogą do bioder i klaśnięcie w dłonie nad biodrami. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na 

podłodze. Ręce w pozycji „skrzydełek”. Leżą na podłodze. 
Ruch- Wdech nosem, a następnie wydech ustami. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w pozycji „skrzydełek”. Przed 

głową, na podłodze, leży piłeczka lub wata, piórko. Ruch-  Wdech 

nosem, a następnie silne dmuchnięcie w piłeczkę, tak aby potoczyła 

się do przodu. Powtórzenia: 3 razy. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 
 

 

 



INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

DAWID K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Zabawy z ziemią- dotykanie, przesypywanie ziemi, wąchanie, ugniatanie. 

2. Zawijanie dziecka w koc. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Nabieranie ryżu na łyżkę, przesypywanie do pojemników- wyrabianie precyzyjnych ruchów rąk. 

2. Wchodzenie i schodzenie po schodach. 

 

 

 

ŚRODA 22.04.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Majówka 
 
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia tygodnia oraz pogody).  
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

 

Oglądnijcie wspólnie filmik edukacyjny dla dzieci o symbolach Polski  https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

 

Drodzy Rodzice! Polecenie do zadania: Adam kupił flagę. Idzie zawiesić ją na swoim domu. Narysuj drogę Adama do domu. 

 

Daniel, Oliwier – Karty pracy 39, 40, 41 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  

Posłuchajcie razem piosenek dla dzieci o Polsce https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

 

TERAPIA RUCHOWA   

GRZEGORZ Ł., MICHAŁ M. 

Temat: Doskonalenie ćwiczeń i zabaw 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 , 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


• 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. 
 

TERAPIA RUCHOWA 

DAWID K. 

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: 
Rodzic ćwiczy z dzieckiem.         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 krzesełku. Na stole naczynie  

z wodą. W wodzie zanurzona rurka. 
Ruch-Wdmuchiwanie powietrza do wody przez 

rurkę. Ilość powtórzeń: 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. 
 

AAC / LOGOPEDIA 

OLIWIER S. , MICHAŁ M., GRZEGORZ Ł. 

ĆWICZENIA PAMIĘCI. 

DROGI RODZICU !  

PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO 30 X 30 CM0. ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE 

WIDOCZNE (MOŻE BYĆ KTÓRAŚ ZE STRON W KSIĄŻCE DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ DODATKOWE OBRAZKI    

(8 SZTUK), PASUJĄCE TEMATYCZNIE.POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE , NP. 3X3 CM. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA , POKAŻ MU DUŻY OBRAZEK, 

OPOWIEDZ O NIM , ZADAWAJ PYTANIA (GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO TU WIDZISZ ?, CO JEST TAM NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ 

PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO, POPROŚ DZIECKO O POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE, 

NP.PTASZEK NA DRZEWIE, MOTYL NA KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I KIERUJ JEJ 

RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH , TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM DO OŚMIU. POPROŚ DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO 

POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ. NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ 

MAŁE OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE OBRAZKI TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB 

MOŻECIE ĆWICZYĆ PAMIĘĆ Z KAŻDYM WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.  

POWODZENIA !  



CZWARTEK 16.04.2020r. 

WYCH. FIZ.  

 
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała 
Przyrządy i przybory: piłka, szarfa-taśma. 
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  Lornetka . Dziecko w leżeniu przodem unosi głowę do 

góry i dłonie składa do oczu (lornetka). 

 
Ćw.3 Samolot. Dziecko w leżeniu przodem RR w bok. Unoszą 

RR i naśladują samolot. 

 
Ćw.4  Dziecko w leżeniu przodem. Unosi łokcie i stara się 

wypchnąć piłkę przed siebie. 

 
Ćw.5 Wielbłądy .Dziecko chodzi po pokoju na czworakach. 

Ćw.7  Gra na bębenku. Dziecku siedzi z nogami ugiętymi. Unoszą 

nogi i lekko uderzają w podłogę wystukując rytm. 

 
Ćw. 8 Raki. Dziecko podporze tyłem chodzi po pokoju bioderkami 

uniesionymi jak najwyżej .(przodem ,tyłem). 

 
Ćw. 9 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie podpartym z ugiętymi 

NN. Dziecko stara się nie zostać trafionym piłką unosząc biodra 

 
Ćw. 10 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) 

 
Ćwiczenia oddechowe 
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6- 8 

powtórzeń każdego 

ćwiczenia  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ćw.6 Dziecko w klęku podpartym przetacza pikę czołem po 

pokoju. 

 
 

zaczyna dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w 

powietrzu. 
 

 

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. P.S. Bardzo proszę o systematyczne powtarzanie gestów, a nawet używanie ich w życiu codziennym. To pozwoli 

utrwalić je zarówno Wam, drodzy rodzice, jak i dzieciom. A później to już wejdzie  w nawyk  
 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ 

 

Nowy gest – DOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIA 

 
Temat: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę. 

Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i otaczającą nas przyrodę, ale również ze względu na piękne majowe nabożeństwa, na 

których już możemy się spotkać z kochająca nas Matką Bożą. Dlatego na majowych katechezach w szczególny sposób będziemy pamiętać o obecności wśród nas Maryi.  

Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu ołtarzyk dla Matki Bożej. Niech znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. 

Postarajcie się, by przy wizerunku Maryi znalazły się kwiaty nazbierane przez Was na spacerze lub wykonane samodzielnie w domu. Troszczcie się by zawsze były one 

świeże. 

Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok obrazka narysujcie tyle kwiatów ile mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy 

pokolorować, jeżeli w danym dniu będziemy w kościele na nabożeństwie majowym, lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub odmówimy litanię w domu. 

Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64 

 

TERAPIA RUCHOWA  

MICHAŁ M. 

Temat: Ćwiczenie poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski  
  gimnastycznej. 
 

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 

 

Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub siad skrzyżny. Chwyć 

poziomo kij. Wyprostuj się, głowę ustaw w przedłużeniu 

tułowia, złącz łopatki, napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w górę, 

do wysokości barków.. Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi:  Rodzic prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 
 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle lub siad skrzyżny, na stole stoi 

zapalona świeca. Ruch-  Wdech nosem, a następnie wydech 

ustami ze zdmuchnięciem świeczki. Powtórzenia:  3 razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64


 

Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub siad skrzyżny. Złap kij na 

wysokości barków. Ruch- Wykonaj ruchy takie jak przy 

wiosłowaniu. Pamiętaj o utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. Uwagi:  Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 
 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub siad skrzyżny. Ustaw kij  

pionowo opierając o podłogę. Wyprostuj plecy, głowę ustaw 

dokładnie w przedłużeniu tułowia. Chwyć kij na wysokości 

barków. Ruch- Dociśnij kij do podłogi i utrzymaj tę pozycję 

przez ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w dół. Powtórzenia:  2 serie po 

6 razy. Uwagi:  Rodzic prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad skrzyżny, rodzic trzyma 

tasiemkę przed ustami dziecka. Ruch- Wdech nosem, a 

następnie silne dmuchnięcie w tasiemkę. Powtórzenia:  3 razy. 
Uwagi: Można użyć banki mydlane. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub siad skrzyżny. Chwyć 

poziomo kij. Wyprostuj się, głowę ustaw w przedłużeniu 

tułowia, patrz przed siebie. Ruch- Unieś kij w górę, nad głowę i 

opuść. Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub siad skrzyżny. Złap kij 

poziomo na wysokości barków. Ruch- Prowadź kij w prawo, 

jednocześnie skręcając głową w przeciwną stronę. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. Uwagi:  Ćwiczenie 

wykonujemy na obie strony. Pamiętaj aby nie unosić barków i 

zachować wyprostowaną sylwetkę. Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub siad skrzyżny. Wyprostuj się, 

głowę ustaw w przedłużeniu tułowia, chwyć kij poziomo za oba 

końce . Ruch- Prowadź kij w prawą stronę, jednocześnie 

skręcając głową przeciwnym kierunku. Powtórzenia:  2 serie po 

6 razy. Uwagi:  Ćwiczenie wykonujemy na obie strony. Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r. 
                     2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl  
 

LOGOPEDIA 

DAWID K. 

DROGI RODZICU. 

UTRWALAMY   WYRAŻENIA DŻWIĘKONAŚLADOWCZE. 

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ ZAŁĄCZONĄ KARTĘ PRACY . JEŻELI PAŃSTWO NIE POSIADACIE DRUKARKI, TO PROSZĘ, ABY  DZIECKO 

WSKAZYWAŁO NA EKRANIE KOMPUTRA. 

DAWID ROZPOZNAJE , WSKAZUJE ZWIERZĄTKO : 

 – PANI PYTA : GDZIE KURA?, GDZIE KROWA?, GDZIE BARAN? , GDZIE ŚWINKA ?, GDZIE WĄŻ?, GDZIE PIES?, GDZIE KOT?, GDZIE KURA?, 

GDZIE KURCZACZEK? 

POKAŻ. 

- PANI MÓWI:  

PIES  SZCZEKA -     HAU  HAU  HAU 



KOT MIAUCZY -      MIAU  MIAU   MIAU 

KURA GDACZE-       KO   KO  KO  

KURCZACZEK   -      PI  PI  PI   

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. 

PROSZĘ POBAWIĆ SIĘ Z DZIECKIEM W ZABAWĘ ,,ZGADNIJ KTO TO?’’( UTRWALAMY DZISIEJSZY MATERIAŁ). 

PANI NAŚLADUJE GŁOS ZWIERZĄTKA A DAWID ODGADUJE, NAŚLADUJE I  WSKAZUJE. 

MIŁEJ ZABAWY. 

 

 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

MICHAŁ M. 

1. Zabawy z ziemią- dotykanie, przesypywanie ziemi, wąchanie, ugniatanie. 

2. Zawijanie dziecka w koc. 


